
                        Milieu-rondzendbrief van paus Franciscus.  ”Laudato Si” 

 
 

                              

(Zie commentaar Reformatorisch Dagblad – d.d. 24-06-2015)                                                                                            

“Goede theologie heeft wat te zeggen over de grote problemen van deze wereld. Neem de milieu-

rondzendbrief van paus Franciscus.                                                                                                                                                                  

Een kwartiertje rustig bladeren in ”Laudato Si” volstaat voor het trekken van een heldere conclusie: hierin 

is een hoop wijsheid samengebald.”                                                                                                                                                      

De inhoud samengevat in vijf zinnen:                                                                                                                                                

(1) Zelfs de meest voorzichtige cijfers en data maken glashelder dat wij mensen de wereld uitbuiten en tot 

een vuilnisbelt maken.                                                                                                                                                                         

(2) Hierbij zitten ”de noodkreet van de aarde” en ”de schreeuw van de armen” onlosmakelijk aan elkaar 

vast.                                                                                                                                                                                          

(3) De oorzaak daarvan ligt maar niet in een of ander kapitalistisch of consumentistisch systeem, maar in 

onszelf: we kijken vooral hoe we van de aarde en onze kwetsbare medeschepselen kunnen profiteren.                                                     

(4) Iedereen, of je nu in een rijke westerse stad woont of in een favela, kan er een begin mee maken daar wat 

aan te doen.                                                                                                                                                                                              

(5) Maar met een morele oppepper verandert onze omgang met de schepping niet. Er is iets veel 

fundamentelers nodig: bekering tot God en onze medeschepselen.                                                                                                                                     

Eerst maar eens het goede voorbeeld geven, en zelf wél over de heg durven kijken.                                                        

Bijvoorbeeld door een blik te slaan in de milieu-rondzendbrief van paus Franciscus. (Aldus het RD)                                      

Zie:  >>   https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000 

LAUDATO SI'  'Wees geprezen' -                                                                             

over de zorg voor het gemeenschappelijke huis 

►      Inleiding (1-16)  

►  EERSTE HOOFDSTUK  -  Wat met ons huis aan het gebeuren is (17-61)  

►  TWEEDE HOOFDSTUK  -  Het evangelie van de Schepping (62-100)  

►  DERDE HOOFDSTUK  -  De menselijke wortel van de ecologische crisis (101-136) 

►  VIERDE HOOFDSTUK  -  Een integrale ecologie (137-162) 

►  VIJFDE HOOFDSTUK  -  Enige lijnen voor oriëntatie en handelen (163-201)  

►  ZESDE HOOFDSTUK  -  Ecologische opvoeding en spiritualiteit (202-245)  

►  ZEVENDE HOOFDSTUK  -  Gebeden (246)  
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