1 september Wandeling voor de Schepping
Paus Franciscus besloot in de zomer van 2015 elke eerste dag van de maand september voortaan voor de gehele katholieke Kerk te bestemmen tot speciale gebedsdag voor het milieu.
Met deze gebedsdag sluit de Kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ die de Orthodoxe
Kerk viert op 1 september en de ‘scheppingsperiode’ (1 september tot 4 oktober) waartoe de
Wereldraad van Kerken in 1997 opriep. De Wereldgebedsdag voor de schepping is een moment waarop de kerk ons vraagt het wonder te overwegen van de schepping en na te denken
over hoe wij de schepping zo goed mogelijk kunnen ‘beheren en bewaren’ (vgl. Genesis 2: 15).
In de encycliek Laudato Si’ die ook in 2015 uitkwam, gaat paus Franciscus uitgebreid in op de
klimaatverandering en andere ernstige milieuproblemen. Het gaat om verschijnselen die door
onverantwoordelijk en egoïstisch gedrag veroorzaakt worden, aldus de paus. Gelovigen mogen daarop niet met onverschilligheid reageren. Wij zijn verbonden met de gehele schepping
en ‘vormen met de andere wezens van het universum een waardevolle alomvattende gemeenschap’. Eind 2018 vinden weer belangrijke internationale klimaatonderhandelingen
plaats. In de Poolse stad Katowice komen wereldleiders en milieuorganisaties van 3 tot 14
december bijeen voor de 24e sessie van de Conference of the Parties (COP24). Tijdens COP24
zal worden gesproken over de nationale klimaatplannen van de landen die het Klimaatakkoord
van Parijs (2015) hebben ondertekend.
De duurzaamheidsbeweging van de St. Christoffelparochie organiseert op 1 september een
meditatieve wandeling voor de schepping in het Kralingse Bos (bij slecht weer in de St. Caecilia). We beginnen om 11 uur met een inleiding en gebed in de St. Caeciliakerk Zocherstraat 90
Rotterdam. Daarna wandelen we naar het bos. Op verschillende plekken zullen we stil houden
om te luisteren naar verhalen over zorg voor de schepping, om te bidden en te reflecteren op
dit onderwerp. Op een mooie plek in het bos gaan we picknicken. De (rollatorvriendelijke)
wandeling is ongeveer 7 km en om ca.14.30 uur zijn we weer terug. U kunt zich aanmelden
tot 31 augustus op de intekenlijst in de hal van uw kerk, of bij dick.biesta@casema.nl.

