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Шановні організатори та учасники!
Вітаю вас з нагоди цієї важливої наукової події!

Ви ставите перед собою благородну мету обговорити досягнення цілей сталого 
розвитку в контексті українського суспільства. Аналіз, який бажаєте здійснити, 
пов'язуєте з важливими темами духовності та екологічного спрямування в освіті та 
вихованні.

Папа Франциск в екологічній енцикліці «Laudato Si» нагадує слова святого Івана 
Павла II, який зазначав, що люди, найімовірніше, «не бачать іншого призначення 
довкілля, ніж як можливості безпосереднього його використання та споживання» 
[Енцикліка «Redemptor hominis», 4 березня 1979, 15: AAS 71 (1979), 287]. Саме тому 
необхідно переосмислити сприйняття природного середовища задля «екологічного 
навернення». Іван Павло II також зауважував, що надто мало докладено зусиль до 
того, щоб «оберігати моральні передумови правдивої екології людини» [Енцикліка 
«Centesimus annus», 1 травня 1991,38: AAS 83 (1991), 841].

Господь Бог створив людину як вінець свого творіння. У своїй творчості вона 
покликана бути іконою Творця, управителькою створеного світу, щоби забезпечити 
його гармонійний розвиток. Не саме існування людей і кількість населення на Землі, 
а спосіб життя і хижацький вигляд сучасної цивілізації робить людину причиною і 
водночас жертвою сучасної екологічної кризи, що набуває глобальних масштабів.

«Руйнування довкілля, -  продовжує Папа Франциск у вищезгаданій енцикліці, 
-  є надзвичайно серйозною проблемою, і не лише тому, що Господь довірив цей світ 
людині, а й тому, що саме людське життя є даром, який потрібно захищати від різних 
негативних впливів. Кожна ініціатива щодо захисту та покращення нашого світу 
пов'язана з глибокими змінами у «стилі життя, моделях виробництва і споживання,
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усталених структурах влади, які сьогодні керують суспільствами» (Centesimus annus, 
58). Істинний розвиток людства має моральний характер» (Laudato Si, 5.).

Ваша подія важлива також з огляду на процеси реформ, які запроваджуються у 
різних сферах життя і діяльності нашої країни, зокрема в освіті. Саме цінності добра, 
краси та істини зможуть спрямувати хід реформ у конструктивний та плідний 
напрям. Сподіваюся, що цьому сприятиме ваша наукова робота.

Бажаю вашому високоповажному зібранню щедрих плодів взаємообміну ідеями 
та доречними підходами і практиками. Нехай ваші пропозиції та резолюція стануть 
корисними орієнтирами в забезпеченні на основі демократичних засад прав та свобод 
і гідного життя всіх громадян України як Божих дітей.
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Із молитвою та благословен]


