
A Karolina Teremtésvédelmi Munkacsoport 2018-ban kezdte meg tevékenységét. 

Létrejöttünket az motiválta, hogy minden jel arra mutat, hogy kezdjük végletesen elhanyagolni az 

emberiség teremtett világgal kapcsolatos feladatát: ” hogy művelje és őrizze” (Ter. 2, 15). Útmutatást 

azonban mostanában rendre kapunk Krisztus helytartóitól, a legfrissebb szerint például:  

„A tudatformálás feladata a politikára és a különböző társadalmi szervezetekre tartozik. 

Továbbá az Egyházra. Minden keresztény közösség fontos szerepet játszik ebben a 

nevelésben.” (Ferenc pápa: Laudato sí) 

Megpróbálunk közösségben dolgozni korunk keresztényeinek legfontosabb feladatán: abban, hogy 

nem vegyük el a többi teremtmény (köztük akár saját gyermekeink, unokáink) „mindennapi kenyerét”. 

Ennek érdekében az egész emberiségnek közösségként kéne működnie, amiben mi, keresztények 

példát mutathatnánk. Könnyebb dolgunk van, mint a nem hívőknek, hiszen Istenünk kezének 

munkáját tiszteljük, felebarátainkat szeretjük, és Jézus arra tanít minket, hogy a lemondásokat, 

áldozatokat szeretettel és boldogan vállaljuk. Ráadásul ebben a közösségi munkában mindenkinek 

fontos szerep jut: a fiatalok ismerik a legújabb, energiatakarékos technológiákat, az idősebbeknek 

pedig arra vannak bevált módszereik, hogy lehet egyszerhasználatos dolgok nélkül, takarékoskodva 

élni. 

Tevékenységeink szerteágazóak voltak eddig. Adventi naptárt készítettünk, hogy a lemondások ezen 

időszakában böjtünkkel szolgáljuk is felebarátainkat. A karácsonyi pásztorjátékot is a 

teremtésvédelem köré szerveztük: a bölcsek, mint a teremtett világ ismerői és a pásztorok, mint azzal 

harmóniában élő egyszerű emberek mellett idevágó ószövetségi jelenetek és a minket önfeláldozóan 

szolgáló teremtmények is szerepet kaptak. Nagyböjti elmélkedés-sorozatunk, melynek alapgondolatai 

adventi beszélgetős összejövetelünkön kezdtek körvonalazódni, Nobilis Márió atya gondozásában a 

www.teremtesvedelem.hu oldalon jelentek meg. Ezzel párhuzamosan próbáltuk nyomon követni 

mindazon felülről jövő világi kezdeményezéseket, amelyek megkönnyítik számunkra a 

teremtéstudatos életet, és hírt adtunk róla a híveknek (például a szelektív hulladékgyűjtés, 

komposztláda-osztás).  

Saját akcióinkon kívül igyekszünk a közösség minden összejövetelén részt venni. A Karolina-bálon 

megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést (komposztálást is!), kiiktattuk az egyszerhasználatos 

műanyagpoharakat, továbbá a tombolát és az utána következő vásárt is próbáltuk minél zöldebbre 

hangolni. A sportnapon már az étel-, italválasztásba is belekotyogtunk, és persze ott is minden 

hulladék a helyére került. A nyári-tábor sem múlt el teremtésvédelem nélkül: a helyszínen missziós 

tevékenységet is tudtunk folytatni, hiszen szelektív szemeteseink a többi ott nyaralónak is 

rendelkezésére álltak. Köszönjük a Karolina Egyesületnek, hogy nyitottak az ötleteinkre! 

Terveink között szerepel még faültetés, előadás, a közösségi helyszínek energiatakarékosabbá tétele. 

Készítünk szemléletformáló játékokat gyerekeknek, kézműveskedő ötleteink újrahasznosító jellegűek. 

Továbbra is ott leszünk mindenhol, és várjuk a kérdéseket, kéréseket, ötleteket. Szívesen segítünk az 

otthoni szelektív hulladékgyűjtés, illetve komposztálás megszervezésében, hulladékcsökkentési és 

teremtéstudatos vásárlási (vagy akár éppen nem vásárlási) ötleteket adunk, energiatakarékosabb 

megoldásokat találunk ki, illetve tanácsokat adunk, hogy tudjuk megőrizni világunkat. És persze, 

bárhol szívesen megjelenünk vödreinkkel, zsákjainkkal és mondanivalónkkal. Munkacsoportunknak 

nem tagjai vannak, hanem tennivalói, és akkor tudunk bármire jutni, ha mindenki beszáll. Mi is 

készségesen beszállunk bárki mellé, akinek teremtésvédelmi törekvései vannak.  
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