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SĂPTĂMÂNA ECUMENISMULUI 

18-25 IANUARIE 2021 

„Rămâneți în dragostea mea și veți aduce multe roade”  

(cf. In 15,5-9) 

 

În emisfera de nord, în mod tradițional, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea 

Creștinilor are loc în perioada 18-25 ianuarie, perioadă în care suntem invitați să ne îndreptăm 

gândul către comunitățile creștine din toată lumea, care zi de zi se luptă pentru libertatea de a 

trăi în mod autentic credința lor și a o împărtăși cu cei din jur. 

În fiecare an, pregătirea textelor ce însoțesc celebrările ecumenice este încredințată unui 

grup dintr-o tara diferită. Textele pentru anul 2021 au fost elaborate de Comunitatea Monahală 

din Grandchamp din Elveția, la invitația Consiliului Ecumenic al Bisericilor. În prezent, 

Comunitatea din Grandchamp numără în jur de cincizeci de călugărițe, angajate în căutarea 

itinerariilor de reconciliere între creștini și a celor mai bune modalități de respectare a întregii 

creații. 

Tema acestui an este „Rămâneți în dragostea mea: și veți aduce multe roade”. Baza 

evanghelică a acestei teme este reprezentată de câteva fragmente din Evanghelia după Ioan. 

Mântuitorul ne cere să ne iubim aproapele așa cum El ne-a iubit pe noi și ne asigură de roadele 

acestui act. Prin identitatea noastră de creștini avem obligația de a recunoaște în persoana de 

lângă noi faptul că aceasta este un copil al lui Dumnezeu și că este creată după chipul și 

asemănarea Sa. 

ASTRU Cluj are pe lângă cele patru direcții de activitate ale acțiunii catolice – liturgic, 

formativ, caritativ, cultural-recreativ și a cincea direcție – cea ecumenică, motiv pentru care îi 

invităm pe astriști să participe în această Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 

și să aprecieze diversele rituri și tradiții ale celorlalte biserici creștine. 

 

În comuniune de rugăciune, 

Pr. Sebastian PEȘTEȘAN      Teodora CAPAN 

Asistent spiritual       Președinte 
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Anexa I – propuneri de activități pentru fiecare zi 

 

Ziua 1: Chemați de Dumnezeu 

„Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi” (Ioan 15, 16)  

Geneză 12, 1-4 Chemarea lui Avraam 

Ioan 1, 35-51 Chemarea primilor ucenici 

 

Reflecție 

Începutul călătoriei este o întâlnire între un om și Dumnezeu, între creație și Creator, între 

timp și eternitate. Avraam a auzit chemarea: „Vino în pământul pe care ți-l voi arăta Eu.” Ca și 

Avraam, și noi suntem chemați să lăsăm în urmă ceea ce ne este familiar și să mergem în locul 

pe care l-a pregătit Dumnezeu în adâncul inimii noastre. Pe drum devenim din ce în ce mai 

mult noi înșine, oamenii care a vrut Dumnezeu de la început să fim. Și urmând chemarea ce ne 

este adresată, devenim o binecuvântare pentru cei dragi, pentru aproapele nostru și pentru lume. 

Iubirea lui Dumnezeu ne caută. Dumnezeu S-a făcut Om în Isus, în care întâlnim privirea lui 

Dumnezeu. În viețile noastre, ca și în Evanghelia după Ioan, chemarea lui Dumnezeu se aude în 

mai multe feluri. Atinși de iubirea Lui, pornim la drum. În această întâlnire, mergem pe o cale a 

transformării – începutul luminos al unei legături de iubire mereu reînnoite. Într-o zi ai înțeles 

că, fără să știi, un da fusese deja întipărit în adâncul tău cel mai ascuns. Și astfel ai ales să 

urmezi pașii lui Cristos... În tăcere, în prezența lui Cristos, L-ai auzit spunând: „Vino, urmează-

mi Mie; îți voi da un loc unde să-ți odihnești inima.” Izvoarele de la Taizé (2000), pag. 52. 

 

Rugăciune 

Isuse Hristoase, Tu ne cauți, Tu vrei să ne dăruiești prietenia Ta și să ne duci la o viață 

întru totul împlinită. Dă-ne încrederea de a răspunde chemării Tale, ca să ne schimbăm și să 

devenim martori ai gingășiei Tale față de lume. 

 

Mergi și acționează! 

La nivel global: Informează-te despre azile pentru refugiați sau campanii lansate pentru ei 

și dă o mână de ajutor. 

La nivel local: Participă la orice gest ospitalier care este oferit, la nivel local, celor care nu 

au avut de ales și au plecat într-o călătorie lungă, pentru a găsi siguranță într-un loc necunoscut 

din lume. 
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La nivel personal: Petrece timpul prin a explora ce îți este necunoscut dintr-o altă 

confesiune creștină și care ar putea conduce la o înțelegere și o unitate mai profundă. 

 

Ziua 2: Creșterea lăuntrică 

„Rămâneți în Mine și Eu în voi” (Ioan 15, 4) 

Efeseni 3, 14-21 Cristos să Se sălășluiască în inimile noastre 

Luca 2, 41-52 Maria păstra în inima ei toate aceste cuvinte 

 

Reflecție 

Întâlnirea cu Isus dă naștere dorinței de a rămâne cu El și de a stărui în El: o vreme în care 

pomul dă rod. Fiind Om întru toate, ca și noi, Isus a crescut și S-a întărit. A trăit o viață simplă, 

înrădăcinată în practicile credinței Lui mozaice. În această viață ascunsă din Nazaret, când nu 

pare să se fi întâmplat nimic ieșit din comun, prezența Tatălui Îl hrănea. Maria contempla 

faptele lui Dumnezeu în viața ei și a Fiului ei. Păstra toate aceste lucruri în inima ei. Astfel, 

încetul cu încetul, a îmbrățișat taina lui Isus. Și noi avem nevoie de o perioadă lungă de 

creștere, o viață întreagă, pentru a cerceta adâncul iubirii lui Cristos, pentru a-L lăsa să rămână 

în noi și pentru a rămâne și noi în El. Fără ca noi să știm cum, Spiritul Îl face pe Cristos să 

locuiască în inimile noastre. Și, prin rugăciune, ascultând cuvântul, împărțind ale noastre cu 

alții, punând în practică ceea ce am înțeles, ființa noastră lăuntrică se întărește. „Dacă-L lăsăm 

pe Cristos să se pogoare în adâncul ființei noastre... va pătrunde în regiunile minții și inimii 

noastre, va intra în carnea noastră până în intimitatea cea mai profundă a ființei noastre, astfel 

încât și noi vom trăi într-o zi adâncul milei.” Izvoarele de la Taizé (2000), pag. 134 

 

Rugăciune 

Spirite Sfinte, Fie să primim în inimile noastre prezența lui Cristos și să o prețuim ca pe o 

taină a iubirii. Hrănește-ne rugăciunea, luminează-ne citirile din Scriptură, făptuiește prin noi, 

ca roadele darurilor Tale să poată creste cu răbdare în noi. 

 

Mergi și acționează! 

La nivel global: Ca oameni ai credinței, gândește-te când ați putea colabora cu toții 

împreună, pentru ziua în care toți vor ajunge să trăiască viața umană deplin și abundent. 

La nivel local: Gândește-te cum ar putea bisericile din zona în care locuiești să fie locuri 

mai primitoare pentru copii. 

La nivel personal: Mulțumește și roagă-te pentru copiii pe care îi cunoști. 
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Ziua 3: Un trup 

„Să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit Eu.” (Ioan 15, 12) 

Coloseni 3, 12-17 Îmbrăcați-vă cu milostivirile îndurării 

Ioan 13, 1-15; 34-35 Să vă iubiți unul pe altul 

 

Reflecție 

În ajunul morții Sale, Isus a îngenuncheat și a spălat picioarele ucenicilor Săi. Știa cât de 

greu este să trăiești împreună cu alții și cât de important să ierți și să-i slujești pe ceilalți. „Dacă 

nu te voi spăla”, îi spune El lui Petru, „nu ai parte de Mine”. Petru L-a primit pe Isus la 

picioarele lui; a fost spălat și a fost mișcat de smerenia și blândețea lui Cristos. Mai târziu avea 

să-I urmeze exemplul lui Isus și să slujească comunitatea celor credincioși în Biserica primară. 

Isus își dorește ca viața și iubirea să curgă prin noi ca seva prin vița de vie, astfel încât 

comunitățile creștine să fie un trup. Dar astăzi, ca și în trecut, conviețuirea nu este ușoară. Ne 

confruntăm adesea cu propriile limite. Uneori nu reușim să-i iubim pe cei care sunt aproape de 

noi în comunitate, parohie sau familie. Uneori legăturile noastre se rup cu totul. În Cristos 

suntem chemați să ne îmbrăcăm cu milostivire, prin nenumărate începuturi noi. Conștiința că 

suntem iubiți de Dumnezeu ne face să ne primim unii pe alții, cu puterea și slăbiciunile noastre. 

Atunci Cristos este în mijlocul nostru. Neavând aproape nimic, ești un făcător de împăcare în 

acea comunitate de iubire care este Trupul lui Cristos, Biserica Lui? Cu un avânt comun, 

bucură-te! Nu mai ești singur, în toate înaintezi alături de frații și surorile tale. Cu ei, ești 

chemat să trăiești pilda comunității. Izvoarele de la Taizé (2000), pp. 48-49  

 

Rugăciune 

Dumnezeule, Tată al nostru, Tu ne arăți iubirea Ta prin Cristos și prin frații și surorile 

noastre. Deschide-ne inimile ca să ne putem primi unii pe alții cu diferențele dintre noi și să 

trăim în iertare. Dă-ne să trăim uniți într-un trup, astfel încât darul fiecărei persoane să iasă la 

lumină. Fie ca toți împreună să fim o oglindire a lui Cristos Celui viu. 

 

Mergi și acționează! 

La nivel global: Cum putem acționa pentru a răspunde compasiunii de care este nevoie în 

lume? 

La nivel local: Creați un banner împreună cu alte biserici și comunitatea mai largă, pentru 

a sublinia care sunt acele lucruri care vă leagă și vă aduc împreună. 
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La nivel personal: Gândește-te la hainele pe care le ai în dulap și la viețile și mâinile celor 

care le-au atins. Cei care au făcut aceste haine au fost plătiți în mod corect și au avut parte de 

condiții bune de lucru? 

 

Ziua 4: Rugăciunea împreună 

„De acum nu vă mai zic slugi (...) ci v-am numit pe voi prieteni.” (Ioan 15, 15) 

Romani 8, 26-27 Spiritul vine în ajutorul slăbiciunii noastre 

Luca 11, 1-4 Doamne, învață-ne să ne rugăm 

 

Reflecție 

Dumnezeu însetează după legătura cu noi. Ne caută așa cum l-a căutat pe Adam, 

chemându-l în grădină: „Unde ești?” (Facerea 3, 9) În Cristos, Dumnezeu a venit în 

întâmpinarea noastră. Isus a trăit în rugăciune, în legătură intimă cu Tatăl Lui, făcându-și în 

același timp prieteni din ucenicii Săi și din toți cei pe care îi întâlnea. Le-a înfățișat lucrul care 

Îi era cel mai scump: legătura de iubire cu Tatăl Lui, care este Tatăl nostru. Isus și ucenicii Lui 

au cântat împreună psalmi, izvorâți din bogăția tradiției lor iudaice. În alte momente, Isus se 

retrăgea singur să se roage. Rugăciunea poate fi făcută în singurătate sau laolaltă cu alții. Poate 

exprima mirare, plângere, mijlocire, mulțumire sau doar tăcere. Uneori există dorința de a te 

ruga, dar ai sentimentul că nu poți. A ne adresa lui Isus și a-I spune, „învață-mă” poate netezi 

cărarea. Însăși dorința este deja rugăciune. Adunarea laolaltă într-un grup ne ajută. Prin imnuri, 

cuvinte, tăcere, se creează comuniunea. Dacă ne rugăm cu creștinii din alte tradiții, vom fi 

poate surprinși că ne simțim uniți de o legătură a prieteniei venite de la Cel aflat dincolo de 

orice despărțire. Formele pot fi diferite, dar același Spirit ne aduce pe toți împreună. În 

împreună-rugăciunea regulată, iubirea lui Isus izvorăște în noi, nu știm cum. Împreuna-

rugăciune nu ne scutește de rugăciunea personală. Una o susține pe cealaltă. Să ne facem zilnic 

timp să ne reînnoim intimitatea personală cu Isus Cristos. Regula de la Taizé în franceză și 

engleză, Society for Promoting Christian Knowledge, Marea Britanie, pp. 19 și 21 

 

Rugăciune 

Doamne Isuse, toată viața Ta a fost rugăciune, unire desăvârșită cu Tatăl. Prin Spiritul Tău, 

învață-ne să ne rugăm după voia Ta spre dragoste. Fie ca toți credincioșii să se unească în 

mijlociri și laude și vie Împărăția dragostei Tale. 
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Mergi și acționează! 

La nivel global: Ia-ți angajamentul de a te ruga pe toată perioada acestui ciclu de rugăciune 

ecumenică, propus de Consiliul Mondial al Bisericilor în acest an.  

La nivel local: Unește-te în rugăciune cu alți membri ai comunității tale, în mod fizic, 

online, pe Zoom sau altă platformă asemănătoare, sau la o anumită oră din zi, când știi că și 

ceilalți se vor alătura în rugăciune. 

La nivel personal: Gândește-te la cum practicile tale de rugăciune vorbesc despre acțiunea 

ta în lume și o influențează. 

 

Ziua 5: A te lăsa transformat de Cuvânt 

„Sunteți curați pentru cuvântul pe care vi l-am spus...” (Ioan 15, 3) 

Deuteronom 30, 11-20 Cuvântul lui Dumnezeu este foarte aproape de tine 

Matei 5, 11-12 Fericiți sunteți 

 

Reflecție 

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte aproape de noi. Este o binecuvântare și făgăduința 

fericirii. Dacă ne deschidem inimile, Dumnezeu ne vorbește și transformă cu răbdare ceea ce 

stă să moară în noi. Le înlătură pe cele care împiedică adevărata creștere în viață, așa cum 

vierul curată via. Meditația regulată pe marginea unui text biblic, singuri sau în grup, ne 

schimbă perspectiva. Mulți creștini se roagă zilnic rostind Fericirile. Fericirile ne arată o 

bucurie ascunsă în cele neîmplinite, o fericire dincolo de suferință: fericiți sunt cei care, atinși 

de Spiritul, nu își mai rețin lacrimile, ci le lasă să curgă și astfel primesc mângâiere. Când 

descoperă izvorul ascuns înăuntrul lor, foamea de dreptate, setea de a lucra împreună cu alții la 

o lume a păcii cresc în ei. Suntem mereu chemați să ne reînnoim angajamentul față de viață, 

prin gândurile și faptele noastre. Uneori gustăm de pe acum, din când în când, fericirea care se 

va împlini la sfârșitul vremurilor. Roagă-te și lucrează ca Domnul să împărățească. De-a lungul 

întregii zile Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să insufle viață în lucrare și odihnă. Păstrează tăcerea 

lăuntrică în toate ca să rămâi în Cristos. Umple-te de spiritul Fericirilor, bucurie, simplitate, 

milă. Aceste cuvinte sunt rostite zilnic de surorile din Comunitatea Grandchamp. 

 

Rugăciune 

Binecuvântat ești, Doamne, Tatăl nostru, pentru darul cuvântului Tău din Sfânta Scriptură. 

Binecuvântat ești pentru puterea lui care ne transformă. Ajută-ne să alegem viața și călăuzește-

ne cu Spiritul Tău, ca să putem trăi fericirea pe care vrei atât de mult să ne-o împărtășești. 
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Mergi și acționează! 

La nivel global: Află mai multe despre inițiativa „Just Scripture” și ajută la organizarea 

unei sesiuni, conectând bisericile din zona ta cu o comunitate din orice colț al lumii. 

La nivel local: Ce gest de caritate pot face bisericile din zona ta împreună, pentru a fi o 

binecuvântare pentru comunitatea mai largă? 

La nivel personal: Citește încet și cu atenție Fericirile (Matei 5, 3-11). Care din acțiunile 

descrise din pasaj simți că le poți face astăzi? 

 

Ziua 6: A-i primi pe ceilalți 

„Mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână” (Ioan 15, 16) 

Geneză18, 1-5 Avraam primește îngerii la stejarul din Mamvri 

Marcu 6, 30-44 Mila lui Isus față de mulțime 

 

Reflecție 

Când Îl lăsăm pe Cristos să ne transforme, iubirea Lui în noi creste și aduce roadă. A-l 

primi pe celălalt este un mod concret de a împărtăși dragostea din lăuntrul nostru. De-a lungul 

întregii Sale vieți, Isus i-a primit pe cei pe care i-a întâlnit. I-a ascultat și S-a lăsat mișcat de ei 

fără să se teamă de suferința lor. În referatul evanghelic despre înmulțirea pâinilor, Isus este 

cuprins de milă la vederea mulțimii înfometate. Știe că tot omul trebuie hrănit și că El singur 

poate potoli foamea de pâine și setea de viață. Dar nu vrea să facă acest lucru fără ucenicii Lui, 

fără puținul pe care I-l pot da: cinci pâini și doi pești. Chiar și astăzi ne cheamă să fim 

împreună-lucrători ai grijii Lui necondiționate. Uneori un lucru cât de mic, o privire blândă, o 

ureche deschisă sau prezența noastră, este de ajuns pentru a-l face pe altul să se simtă binevenit. 

Când Îi dăruim lui Cristos slabele noastre puteri, le folosește în chipuri uimitoare. Trăim atunci 

ce a trăit Avraam, căci dăruind dobândim, iar când îi primim pe alții, suntem binecuvântați cu 

asupră de măsură. În oaspete Îl primim pe Cristos Însuși. Regula de la Taizé în franceză și 

engleză (2012), pag. 103 Cei pe care îi primim în fiecare zi vor găsi oare în noi bărbați și femei 

plini de strălucirea lui Cristos, pacea noastră? Izvoarele de la Taizé (2000), pag. 60 

 

Rugăciune 

Isuse Hristoase, dorim să-i primim cu toată inima pe frații și surorile care sunt cu noi. Știi 

cât de des ne simțim neajutorați în fața suferinței lor, dar cu toate acestea ești deja acolo 

înaintea noastră și i-ai primit deja în mila Ta. Vorbește-le prin cuvintele noastre, sprijină-i prin 

faptele noastre și fie ca binecuvântarea Ta să rămână peste noi toți. 
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Mergi și acționează! 

La nivel global: Ia-ți timp pentru a fi în contact cu diverse știri globale astăzi. Acționează, 

ca răspuns la povestea care te impresionează cel mai mult. 

La nivel local: Contribuie cum poți la o bancă de alimente, la un sistem de producere a 

acestora sau la o inițiativă de a distribui mâncare. 

La nivel personal: Reflectează și identifică cine este „aproapele” pentru tine? Cum te poți 

conecta cu ei și să le oferi o primire caldă la următoarea întâlnire? 

 

Ziua 7: A creste în unitate 

„Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele” (Ioan 15, 5) 

1 Corinteni 1, 10-13, 3, 21-23 Oare Sa împărțit Cristos? 

Ioan 17, 20-23 Așa cum Noi una suntem 

 

Reflecție 

Înainte de moartea Sa, Isus S-a rugat pentru unitatea celor dați Lui de Tatăl: „ca toți să fie 

una... ca lumea să creadă”. Lipiți de El, ca mlădița de viță, împărtășim aceeași sevă care curge 

în noi și ne dă viață. Fiecare tradiție încearcă să ne ducă în miezul credinței noastre: 

comuniunea cu Dumnezeu prin Cristos, în Spiritul. Cu cât trăim mai mult în această 

comuniune, cu atât suntem mai legați de alți creștini și de toată omenirea. Pavel ne avertizează 

împotriva atitudinii care îi amenința deja pe primii creștini: absolutizarea propriei tradiții în 

detrimentul unității Trupului lui Cristos. Diferențele ajung atunci să ne despartă, în loc să ne 

îmbogățească reciproc. Pavel avea o viziune foarte cuprinzătoare: „Toate sunt ale voastre. Iar 

voi sunteți ai lui Cristos, iar Cristos, al lui Dumnezeu” (1 Corinteni 3, 22-23). Voința lui Cristos 

ne angajează pe o cale a unității și reconcilierii. Ne angajează de asemenea să ne unim 

rugăciunea cu a Lui: „ca toți să fie una... ca lumea să creadă” (Ioan 17, 21). Nu te resemna 

niciodată în fața smintelii despărțirii creștinilor care propovăduiesc atât de ușor iubirea de 

aproapele, dar rămân despărțiți. Fă din unitatea Trupului lui Cristos preocuparea ta pasionată. 

Regula de la Taizé în franceză și engleză (2012), pag. 13 Rugăciune Sfinte Spirit, foc de viață 

făcător și adiere blândă, vino și Te sălășluiește întru noi. Înnoiește în noi dorința de unitate ca 

să trăim conștienți de legătura care ne unește în Tine. Fie ca toți cei care s-au îmbrăcat în 

Cristos la botez să se unească și să mărturisească împreună nădejdea care îi tine. 
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Rugăciune 

Spirite Sfânt, foc dătător de viață și adiere ușoară, vino și rămâi în noi. Reînnoiește în noi 

pasiunea pentru unitate, astfel încât să putem trăi conștienți de legătura care ne unește cu tine. 

Fie ca toți cei care ne-am încredințat lui Cristos în botez să ne unim și să dăm mărturie despre 

speranța care ne susține. 

 

Mergi și acționează! 

La nivel global: Informează-te despre Alianța ACT și Caritas Internațional și celebrează 

faptul că organizațiile creștine s-au adunat împreună pentru a face o schimbare în lume. 

La nivel local: Organizează o conversație, online sau în persoană, la care să fie prezent un 

invitat și să vorbească pe tema unității bisericilor din zona ta. 

La nivel personal: Gândește-te și fă un act de unitate. 

 

Ziua 8: Împăcarea cu toată creația 

„Ca bucuria Mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11) 

Coloseni 1, 15-20 Toate prin El sunt așezate 

Marcu 4, 30-32 Ca un grăunte de muștar 

 

Reflecție 

Imnul către Cristos din Epistola către Coloseni ne cheamă să cântăm laude mântuirii lui 

Dumnezeu, care cuprinde tot universul. Prin Cristos Cel răstignit și înviat, s-a deschis o cale a 

împăcării; și creația este chemată la un viitor de viață și pace. Cu ochii credinței, vedem că 

Împărăția lui Dumnezeu este o realitate foarte apropiată, dar totuși încă foarte mică, abia 

vizibilă – ca un grăunte de muștar. Însă creste. Chiar și în mijlocul suferinței lumii noastre, 

Spiritul Celui Înviat lucrează. Ne încurajează să ne implicăm – cu toți oamenii binevoitori – în 

căutarea neobosită a dreptății și păcii și să ne asigurăm că pământul devine din nou un cămin 

pentru toate făpturile. Participăm la lucrarea Spiritului, ca toată creația, în plinătatea ei, să-L 

laude mai departe pe Dumnezeu. Când natura suferă, când oamenii sunt striviți, Spiritul lui 

Cristos Cel Înviat – departe de a ne lăsa să ne pierdem nădejdea – ne cheamă să participăm la 

lucrarea Lui de vindecare. Noutatea vieții adusă de Cristos, oricât de ascunsă, este o lumină a 

speranței pentru mulți. Este un izvor al împăcării pentru toată creația și are în sine o bucurie de 

dincolo de noi: „ca bucuria Mea să fie în voi și ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11). 

Dorești să celebrezi noutatea vieții pe care Cristos o dă prin Spiritul Sfânt și să o faci să trăiască 
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în tine, printre noi, în Biserică, în lume și în toată creația? A doua promisiune făcută în timpul 

mărturisirii la Comunitatea de la Grandchamp 

 

Rugăciune 

Dumnezeule întreit sfânt, îți mulțumim că ne-ai făcut și ne-ai iubit. Îți mulțumim pentru 

prezența Ta în noi și în creație. Fie să învățăm să privim lumea cum o privești Tu, cu dragoste. 

Nădăjduind în această privire, fie să lucrăm pentru o lume unde dreptatea și pacea înfloresc, 

spre slava numelui Tău. 

 

Mergi și acționează! 

La nivel global: Informează-te și alătură-te unui lanț/grup de rugăciune pentru dreptatea 

față de mediul înconjurător. 

La nivel local: Lansați împreună campanii în acest sens. 

La nivel personal: Acționează în mod concret, în viața ta, pentru dreptatea față de climat.  
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