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Beste Zusters en Vrienden,  

In het laatste Bulletin voor GVHS (september 2020) 

hebben we verslag gedaan van het initiatief van het 

Chevalier Instituut in Australië om de integrale ecologie te 

bevorderen. Sindsdien hebben er twee interessante 

evenementen plaatsgevonden. Het eerste was een Webinar 

getiteld "Instrumenten om Hoop voor te Planeet te 

zaaien". Op initiatief van Paus Franciscus zijn de eerste 

plannen voor een speciaal jubileumjaar, vanwege de 

publicatie van Laudato Si 5 jaar geleden, uitgegroeid tot een veel grotere inspanning. De Paus 

wil namelijk een verbintenis aangaan, waarbij de hele Katholieke Kerk betrokken wordt, om 

de overgang naar integrale ecologie in 2030 voltooid te hebben. Daarom heeft de Dicasterie 

voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling een fasenplan ontwikkeld dat 

in dit Webinar werd gepresenteerd.  

Het tweede evenement was een Webinar van ons Chevalier Instituut in Australië. De titel 

was "Zorg voor ons gezamenlijke huis: een gesprek over hoe we allemaal kunnen helpen om 

de toekomst van de planeet vorm te geven."  

In dit Bulletin kunt u meer lezen over deze twee gebeurtenissen, want..: "Als Gods 

instrumenten kunnen allemaal samenwerken aan de zorg voor de schepping, ieder met zijn of 

haar eigen cultuur, ervaring, initiatieven en mogelijkheden" (Laudato Si nr. 14). Zoals 

gewoonlijk vindt u de Evenementen op de Wereld Kalender voor GVHS, die ons helpen om 

ons meer bewust te zijn van kwesties op dit gebied en om ervoor te bidden. We sluiten dit 

nummer af met een gebed. 

Het Fasenplan van de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele 

Menselijke Ontwikkeling 

Wetenschappers waarschuwen ons dat de dramatische 

klimaatverandering die we nu al meemaken, onomkeerbaar zal 

worden, tenzij we vóór 2030 de huidige koolstofemissie drastisch 

verlagen. Het is dringend noodzakelijk om de transformatie die in 

de Encycliek Laudato Si wordt beoogd, te bespoedigen. Zoals Paus 
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Franciscus zei, “verplicht de onderlinge afhankelijkheid ons naar de wereld te kijken als één 

wereld, één gemeenschappelijk project” (LS 164). 

Religieuze instituten hebben al veel initiatieven genomen om de integrale ecologie te 

bevorderen, maar het is nodig om samen de kritische massa te vormen die nodig is voor een 

systemische verandering. Daarom is de Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele 

Menselijke Ontwikkeling gevraagd met een plan te komen. Zij hebben hierbij veel partners 

betrokken, zoals UISG, USG en de Globale Katholieke Klimaatbeweging. Tijdens het 

Webinar "Instrumenten om hoop voor de planeet te zaaien" presenteerde Broeder 

Alberto Parise, mccj het Laudato Si Fasenplan. Hij sprak over hoe gemeenschappen en 

congregaties actief kunnen deelnemen aan de inspanningen van de hele Katholieke Kerk voor 

een integrale ecologie in het jaar 2030. 

De Dicasterie heeft een algemeen raamwerk voor het initiatief opgesteld, dat zij op 24 mei 

2021, aan het einde van het speciale jubileumjaar, officieel zal lanceren. De deelnemende 

gemeenschappen en instituten verbinden zich tot een zevenjarig traject om hun overgang naar 

een integrale ecologie te voltooien. De Dicasterie hoopt dat elk jaar nieuwe gemeenschappen 

zich bij het initiatief zullen aansluiten. Dat zou leiden tot de groei van een Laudato Si 

geïnspireerd netwerk van gemeenschappen om snel de kritische massa te bereiken die nodig 

is voor een systemische verandering. Wetenschappers vertellen ons dat wanneer 21 tot 25 

procent van de bevolking verandering omarmt, het sociale systeem zal veranderen.  

De horizon van die systemische verandering wordt bepaald 

door de zeven doelstellingen van Laudato Si:  

1) antwoord geven op de schreeuw van de aarde;  

2) antwoord geven op de schreeuw van de armen;  

3) ecologische economie;  

4) het aannemen van een eenvoudige levensstijl;  

5) ecologische opvoeding;  

6) ecologische spiritualiteit  

7) betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve actie. 

 

De Dicasterie biedt een proces aan waarbij suggesties voor een richting en essentiële 

referentiepunten worden aangereikt, maar dat de deelnemers ook de vrijheid geeft om hun 

eigen traject in detail te bepalen, aangepast aan hun eigen situatie, charisma en context. 

Daarom is het ondersteuningssysteem van de Dicasterie gebaseerd op drie elementen:  

 

1) een referentiekader; het Laudato Si-actieplatform.  

 

2) een proces dat bestaat uit de volgende elementen:  

a) een publiek engagement; de communiteiten verbinden zich door middel van een 

publieke verklaring ertoe de overgang naar integrale ecologie binnen zeven jaar te 

voltooien. Zij moeten verantwoording afleggen aan het publiek door middel van 

jaarlijkse verslagen; zij kunnen hun prestaties in gebed en liturgie vieren;  
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b) specifieke, meetbare, haalbare, realistische en tijdgebonden doelstellingen die door de 

communiteit zijn gedefinieerd. Het engagement voor een integrale ecologie moet géén 

extra engagement zijn bovenop het gewone communiteitsproject, maar de jaarlijkse 

doelstellingen voor het maken van de overgang naar integrale ecologie kunnen in het 

gewone communiteitssproject worden opgenomen.  

c) een traject samen met anderen; dit aspect is cruciaal om een sociale impact te hebben en 

bij te dragen aan de veranderingen van het systeem. Gemeenschappen zouden 

bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan campagnes zoals het zich verzetten tegen het 

gebruik van fossiele brandstoffen of het uitbannen van plastic verpakkingen. Andere 

manieren om samen op te trekken, zijn het uitwisselen van ervaringen tussen religieuze 

gemeenschappen en het aansluiten bij de Laudato Si-actiewebsite, die is opgezet door 

de Globale Katholieke Klimaatbeweging.  

3) enkele praktische hulpmiddelen om de Laudato Si doelstellingen te implementeren. 

Deze instrumenten stellen de gemeenschappen in staat om tegelijkertijd te werken aan drie of 

vier Laudato Si Doelen, op basis van de methode zien-oordelen-handelen.  

Paus Franciscus blijft zeggen dat de tijd dringt om de economie te repareren, de aarde te 

beschermen en de armen te helpen. We moeten dringend handelen en "Ieder van ons kan een 

waardevolle rol spelen, als we vandaag allemaal beginnen. Niet morgen. Vandaag!"  

Wist U dat….. 

 dat "Het zaaien van hoop voor de planeet" erg lijkt op het thema van onze 

Algemene Conferentie (2017) "Ametur...het zaaien van zaadjes van leven en hoop in 

onze gebroken wereld" en het thema van het komende Kapittel "Samen, 

missionarissen van hoop zijn in een nieuw ontluikende wereld." 

 dat een van onze Provincies ter voorbereiding op ons Algemeen Kapittel vroeg om 

een gezamenlijke missionaire focus voor de hele Congregatie.  

 dat tijdens het Webinar Zr. Anne Corry (Sociëteit van het Heilig Hart) hun focus 

beschreef als: "Het vormen van één lichaam, dat houdt van gerechtigheid, vrede en 

heelheid van de schepping, daarvan op alle niveaus van zijn leven en zending getuigt 

en eraan werkt." 

 dat deelname aan het programma van de Dicasterie ons mogelijk zou kunnen helpen 

om onze gemeenschappelijke focus te vinden. Tijdens hetzelfde Webinar vertelde 

Pater Vincent Anes CMF wat zij doen met de hele Claretiaanse Familie. Zou 

deelname ook voor ons als Chevalierfamilie een mogelijkheid zijn? 

 

 dat Alison Mckenzie het Webinar van het Chevalier-instituut heeft gefaciliteerd, 

dat gericht was op de wijsheid van Laudato Si en enkele nieuwe manieren van 

samenleven en -werken. Daarover hebben een panel, studenten van msc-scholen en 

jongvolwassenen uit msc-parochies, samen nagedacht.  
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Welke wijsheid putten de deelnemers uit Laudato Si? 

 Jacqui Remond, van de Globale Katholieke Klimaatbeweging en oud-student van 

ons OLSH College in Bentleigh, zei dat hoewel Laudato Si 5 jaar geleden werd 

gelanceerd, we in veel opzichten het daar geleerde nog steeds een niet volledig 

geïmplementeerd hebben. 

 Will en Ashanti, studenten van het Chevalier College zeiden dat we niet in staat 

zullen zijn om dit te doen als we het enkel als een plicht beschouwen en we niet 

handelen uit liefde en mededogen voor Moeder Aarde en God. Alleen liefde zal onze 

mentaliteit veranderen en ons helpen om te doen wat juist is, omdat het dan uit het 

hart komt en niet meer aanvoelt als een offer. 

We kunnen goed rentmeesterschap leren van ouderen die het voorbeeld geven aan 

jongere generaties. Dit zal leiden tot een permanente cultuurverandering in scholen 

en gemeenschappen. Als we het over rentmeesterschap hebben, hebben we het over 

zorg. Als we echt proberen te leven in harmonie met Gods liefde voor de aarde en de 

natuur, hoe kunnen we mensen in een crisis dan negeren, 

hoe kunnen we deze mensen in de marges laten? Dat wordt 

een kwestie van sociale rechtvaardigheid. 

 Pater Claude Mostowik zei dat Spiritualiteit van 

het Hart een oproep is om compassie te hebben. Als mensen 

van het hart willen we deel uitmaken van wat Paus 

Franciscus de ‘revolutie van tederheid’ noemt, die de 

onverschilligheid in onze huidige wereld kan overwinnen. 

Alles in onze wereld is met elkaar verbonden. De zorg voor 

het milieu moet samen gaan met een oprechte liefde voor onze medemensen en een 

onwrikbare inzet voor de problemen van de samenleving. Paus Franciscus doet een 

beroep op ons en zegt dat we ervoor moeten zorgen dat onze tijd later herinnerd wordt 

als een tijd van eerbied voor het leven, vastberadenheid om duurzaamheid te bereiken 

en van een versnelde strijd voor gerechtigheid, vrede en vreugdevolle viering van het 

leven.  
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 Mia Bennets, een student van het Downlands College, zei dat wij degenen zijn die 

kunnen en moeten reageren op de oproep en dat we meer moeten luisteren. De zorg 

voor de armen en de aarde gaan samen, zoals Paus Franciscus zei. De rijken zouden 

veel kunnen leren van de armen, zoals het alleen gebruiken wat je nodig hebt in plaats 

van zoveel als je wilt, eenvoudig 

leven en zorgdragers zijn in plaats 

van consumenten. Een dieper 

geloof kan inspireren tot 

compassie en een liefdevol 

bewustzijn. Het kan een motivatie 

zijn om voor onze wereld te zorgen.  

 Pater Krish Mathavan zei dat Laudato Si niet enkel een oproep is om ‘iets groens’ 

te doen. De encycliek presenteert ons een nieuwe lens of een nieuw wereldbeeld, een 

nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van zijn en niet alleen maar van doen. 

Ze nodigt ons uit om met de aarde en met elkaar een diepere spirituele reis te maken, 

waarbij we proberen te luisteren en ons vanuit het hart te verbinden. Ze roept ons op 

om onze emoties en verlangens te verenigen met het medelevende Hart van Jezus, de 

bron van leven en liefde, die ons en de hele schepping vasthoudt. Als we dat kunnen 

doen, kunnen we beter worden en ons hart openen voor de mensen om ons heen en 

voor de hele schepping. Dan kunnen we van een egocentrische wereld, gericht op 

alles wat ik wil, komen tot een ecocentrische wereld die gericht is op onze God en op 

wat we als wereldfamilie op dit moment nodig hebben.  

 Melanie Perrotta (MSC Parochie) zei dat, omdat we vaak gescheiden zijn van de 

natuur en de rest van de schepping, het moeilijk voor ons is om te zien welke effecten 

onze consumptie en het gebruik van dingen hebben. Als we Christus blijven zien in de 

schepping, zal het waarschijnlijk makkelijker worden om goed met de schepping en 

onszelf om te gaan. Melanie is blij om zoveel mensen te horen in dit Webinar en te 

weten dat ze allemaal dezelfde passie voor het milieu hebben.  

 Mark McGinnity (directeur onderwijs van de MSC scholen) zei dat er 

kwaliteitsonderwijs nodig is. Paus Franciscus heeft de zorg voor ons 

gemeenschappelijke huis in het middelpunt geplaatst van alles wat we doen. Dat 

wordt nu iets waar de leerlingen over leren en naar handelen als onderdeel van hun 

religieuze opvoeding. Als onderwijskundig directeur wil Mark ervoor zorgen dat in 

het onderwijs in de MSC-colleges de inhoud van deze encycliek opgenomen wordt.  

 Abigail Wilson (Daramalan College) zei dat ze op hun college een milieu-aanvoerder 

hebben die gepassioneerd de milieuwerkgroep leidt, om veranderingen teweeg te 

brengen binnen onze maatschappij en binnen hun eigen gemeenschap. Onze moderne 

samenleving heeft de neiging om meer gericht te zijn op de huidige behoeften. De 

mensen zien de aarde als iets vervangbaars, iets dat we kunnen benutten voor onze 

kortetermijnbevrediging. In werkelijkheid is dat niet het geval. We moeten 

samenlevingen worden die kunnen samenwerken en daarom gemeenschappelijke 

doelen stellen voor de toekomst van onze planeet en de verbeteringen die daaruit 

voortkomen. 
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In antwoord op de oproep van Paus Franciscus tot ecologische bekering moeten we 

een optimistische kijk hebben op wat we kunnen doen. We moeten geestelijk leven 

door onze gewoontes te veranderen, zodat ieder van ons op een milieuvriendelijke 

manier leeft. 

 Jim Baily (Business Manager Monivae College) zei dat de meeste scholen gebruik 

maken van recyclebakken, proberen zo veel mogelijk 

regenwater op te vangen voor irrigatie, zonnepanelen 

hebben en waar mogelijk deelnemen aan Led-

verlichtingsprogramma's. Dit alles helpt om de 

ecologische voetafdruk te verkleinen. Het is de taak van 

ieder van ons, als beheerders van de aarde, om alles te 

doen wat mogelijk is voor de gezondheid van ons milieu 

en van de toekomstige generaties. Het college werkt aan 

koolstofneutraliteit als onderdeel van zijn strategisch plan. Daarom hebben ze een 

duidelijk mandaat om bij nieuwbouw zoveel mogelijk de meest milieuvriendelijke, 

efficiënte, effectieve en duurzame producten te gebruiken om ervoor te zorgen dat 

hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is. Jammer genoeg kan ‘het groen gaan’ 

kostbaar lijken en een negatieve effect hebben op de financiën, maar zij hebben 

vastgesteld dat bij de meeste producten deze extra kosten 

binnen de eerste vier of vijf jaar terugverdiend worden.  

 Aidan Johnson’s belangrijkste boodschap was, dat de zorg 

voor het milieu geen apostolaat op zichzelf is, omdat het 

opgenomen moet zijn in alles wat we doen. We kunnen het 

Hart van God in de wereld zijn door onze buren in andere 

landen lief te hebben, door hen een wereld te bieden waarin 

ze kunnen leven. De eerste missie die aan Adam werd gegeven was het zorgen voor 

de aarde. Wij zijn geroepen om die missie voort te zetten.  

Aan het einde van het Webinar heeft Jacqui Remond, die werkzaam is bij het Vaticaan 

en bij de Ecologische Task Force, de MSC Scholen uitgenodigd om deel uit te maken van 

de eerste groep scholen die het traject van de zevenjarige actieplannen zullen gaan. Jacqui 

heeft het gevoel dat de scholen er klaar voor zijn. Als coördinator van GVHS vroeg ik me 

af of er nog andere groepen binnen onze Chevalierfamilie zijn die deze uitdaging durven 

aan te gaan!!! 

Gebeurtenissen op de Wereldkalender voor GVHS 

1 januari Wereld Vrede Dag: een feestdag van de Rooms-Katholieke Kerk, gewijd aan de 

universele vrede, gehouden op 1 januari, het 

Hoogfeest van Maria, de Moeder van God. Paus 

Paulus VI stelde deze feestdag in 1967 in, 

geïnspireerd door de encycliek Pacem in Terris 

van Paus Johannes XXIII en met verwijzing naar 

zijn eigen encycliek Populorum Progressio. De 

dag werd voor het eerst gevierd in 1968. Vorig 

jaar was het thema: "Vrede als weg van de Hoop: 
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Dialoog, Verzoening en Ecologische Bekering" Bij het schrijven van dit Bulletin was het 

thema voor dit jaar nog niet bekend, maar u zult het wel kunnen vinden op: 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace.html  
Gebed: We bidden om inzicht en om geloof in een wereld die bevrijd is van geweld, een 

nieuwe wereld waar angst niet langer leidt tot onrechtvaardigheid of egoïsme waardoor 

anderen leed berokkend wordt. Help ons om ons hele leven te wijden aan de taak om vrede te 

sluiten. 

 

24 januari Internationale Dag van het Onderwijs: Met het instellen van deze 

Internationale Dag erkenden de lidstaten van de 

VN het belang om te werken aan inclusief en 

rechtvaardig kwaliteitsonderwijs op alle niveaus 

- zodat alle mensen de mogelijkheid krijgen om 

levenslang te leren en de kennis en 

vaardigheden te verwer-ven die nodig zijn om 

volledig deel te nemen aan de samenleving en 

bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling. 

Gebed: Vader, dank U voor het vermogen om 

te leren en de mogelijkheden die een opleiding 

met zich meebrengt. Wij bidden voor de 58 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd die de 

school voortijdig hebben verlaten. Help ons om barrières weg te nemen, deuren te openen en 

oplossingen te bieden, zodat alle kinderen onderwijs ontvangen en kans hebben op een betere 

toekomst. 

11 februari Wereld Zieken Dag: is een feestdag van de Rooms-Katholieke Kerk, die elk 

jaar wordt gevierd op de herdenking van Onze Lieve Vrouw van 

Lourdes als "een bijzondere tijd van bidden en van het opdragen van 

je lijden aan God". 

Paus Johannes Paulus II heeft deze dag in 1992 ingesteld om de 

mensen aan te moedigen te bidden voor zieken en hun verzorgers. De 

Paus zelf was een jaar eerder, in 1991, gediagnosticeerd met de ziekte 

van Parkinson en waarschijnlijk was zijn eigen ziekte de aanleiding 

voor het instellen van deze dag. 

 

Paus Benedictus XVI maakte in 2013 op deze dag zijn besluit om af te treden bekend. Hij 

noemde zijn afnemende gezondheid als reden voor zijn besluit. Tijdens het schrijven van dit 

Bulletin was de boodschap van de Paus voor deze dag nog niet gepubliceerd, maar u kunt 

deze vinden op http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick.index.html 

Gebed: Almachtige en eeuwige God, U bent de Hoop die ons nooit in de steek laat en de 

Liefde die zich opoffert tot aan het kruis. Laat het licht van Uw gelaat schijnen over alle 

zieken, lijdenden en stervenden. Help ons om goede Samaritanen te zijn die allen die lijden, 

dienen en genezen en de zwaksten onbaatzuchtig helpen. 

 

20 februari Wereld Dag voor Sociale Rechtvaardigheid: Deze dag 

werd voor het eerst gevierd op 20 februari 2009. Het doel is bij te dragen 

aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om armoede te 

bestrijden en volledige werkgelegenheid, fatsoenlijk werk, 

gendergelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen te bevorderen. 

Gebed: Hemelse Vader, we bidden voor de armsten en meest kwetsbaren. 

Laten we niet alleen praten over rechtvaardigheid, maar help ons om op 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick.index.html
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een rechtvaardige manier te handelen. Mogen de onderdrukten en behoeftigen 

rechtvaardigheid, gelijkheid en een wereld zonder honger en armoede gaan ervaren. 

8 maart Internationale Vrouwen Dag: biedt de mogelijkheid om na te denken over de 

geboekte vooruitgang, om op te roepen tot verandering 

en om daden van moed en vastberadenheid van gewone 

vrouwen, die een buitengewone rol hebben gespeeld in 

de geschiedenis van hun land en hun gemeenschap, te 

vieren. Het thema voor dit jaar is: 

"#ChooseToChallenge". 

Een uitgedaagde wereld is een alerte wereld. We zijn 

allemaal verantwoordelijk voor onze gedachten en daden 

- elke dag weer. We kunnen ervoor kiezen om te wijzen 

op genderstereotypen en vooroordelen en mensen uit te 

dagen om te veranderen. Gezamenlijk kunnen we een inclusieve wereld creëren. Van een 

kritische blik komt verandering. Kies ervoor om mensen uit te dagen! 

Gebed: God onze Schepper, U hebt Uw kerk opgebouwd door middel van de liefde en 

toewijding van vrouwen overal ter wereld: inspireer ons om hun voorbeeld te volgen; dat we 

met hen mogen delen in Uw glorie door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen 

 

22 maart Wereld Water Dag: is een dag om het geschenk van water te vieren. Het is een 

dag om een verschil te maken voor iedereen die te maken heeft met problemen in de 

watervoorziening en om ons voor te bereiden op de manier waarop we in de toekomst met 

water omgaan. 

Gebed: We prijzen en danken U, Heer, voor de gave van leven-gevend 

water. Help ons om het verstandig te gebruiken, te leren van zijn 

nederigheid, het spaarzaam te gebruiken en zijn zuiverheid te 

beschermen, zodat we echt van water kunnen genieten. Amen.  

 

7 april Wereld Gezondheidsdag: De boodschap van deze dag is 

eenvoudig: mensen hebben toegang tot de gezondheidszorg nodig zonder dat dit financiële 

problemen veroorzaakt en ongeacht waar ze wonen; in Afrika, Azië, Zuid-Amerika of de 

Verenigde Staten. Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 

de groep die deze dag ingesteld heeft, is het belangrijk dat er 

gezondheidzorg voor iedereen is. 

Gebed: "Jezus schonk de Kerk zijn genezende kracht. De missie 

van de Kerk is om de liefdevolle blik van de Heer vol tederheid en 

medeleven bij de mensen te brengen", zei de Paus.  

Help ons, Heer, om deze zending met hernieuwd enthousiasme uit 

te voeren in onze communiteiten, parochies, instellingen en onze 

missies in het buitenland.  

 

22 april Internationale Dag van Moeder Aarde: ook bekend 

als de Dag van de Aarde, erkent dat de Aarde en haar 

ecosystemen haar bewoners van leven en voedsel voorzien. De 

dag is ook bedoeld om het bewustzijn te vergroten dat de mens 

een collectieve verantwoordelijkheid heeft om harmonie met de 

natuur te bevorderen en de economische, sociale en 
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milieubehoeften van de huidige en toekomstige generaties met elkaar in evenwicht te 

brengen. 

 Moeder Aarde' is een oud begrip dat vele talen en culturen gemeen hebben en dat onze 

verbondenheid erkent met de planeet, die ons in stand houdt en voedt.  

Gebed: Heer, help ons om een eerbiedige houding te behouden ten opzichte van de natuur, 

die vandaag de dag van alle kanten bedreigd wordt. Help ons om haar volledig te herstellen in 

de waardigheid van broeder/zuster en haar nuttige rol voor de hele mensheid ter ere van God 

de Schepper. 

 

Gebed om Ecologische Bekering 

 

God van de zon en de maan, van de bergen, woestijnen en vlaktes, 

God van de machtige oceanen, van rivieren, meren en stromen,  

God van alle schepsels die in de zeeën leven en in de lucht vliegen,  

van elk levend wezen dat groeit en beweegt op deze heilige Aarde, 

help ons om Uw schepping lief te hebben en te respecteren,  

om te herstellen wat we hebben beschadigd,  

om te zorgen voor wat U goed en heilig hebt geschapen.  

Geef ons de wijsheid en de passie  

om onze gedachten, harten en onze wegen te veranderen. 

Laat ons in onze wereld mosterdzaadjes zijn,  

die een ecologische bekering tot stand brengen,  

die groeit en zich verspreidt naar alle hoeken van de aarde,  

omwille van ons nu en van alle toekomstige generaties. 

We vragen dit door Christus, Onze Heer. Amen. 

 

(Aangepaste versie van Lancering van katholieke zorg voor de aarde 2002) 

 


