
Omówienie Planów Laudato Si'

Laudato Si' wprowadziło nas na drogę ku lepszej przyszłości, w której cała
rodzina stworzeń oddaje cześć Stwórcy.

Plany Laudato Si' pomogą Ci w rozeznaniu i wprowadzeniu w życie Twojej
odpowiedzi na Laudato Si'. Plany zawierają materiały do refleksji, porady
dotyczące skutecznych działań umożliwiających osiągnięcie celów Laudato Si'
oraz spersonalizowane raporty z postępów.

Plany Laudato Si' wspierają "ekologiczne nawrócenie" Twojej instytucji,
wspólnoty lub rodziny, pomagając w lepszym zrozumieniu naszych relacji ze
Stwórcą, stworzeniem i sobą nawzajem. W trakcie pogłębiania tego zrozumienia,
plany dają możliwość wprowadzenia w życie Waszych wartości poprzez
konkretne działania.

Plany Laudato Si' mogą być dostosowane do waszych potrzeb i unikalnego
charyzmatu. Oferują one spersonalizowane śledzenie postępów i uznanie
waszych osiągnięć.

Szczegółowe informacje na temat Planów Laudato Si' zostaną opublikowane w
październiku.

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Co zawierają Plany Laudato Si'?

Obecnie trwa dogłębne opracowywanie Planów Laudato Si' we współpracy z
różnorodną grupą partnerów, którzy pomagają w prowadzeniu Platformy
Działania Laudato Si'.

Najprościej mówiąc, Plany Laudato Si' to materiały służące do planowania, które
wspierają rozwój kultury i procesów dążących do osiągnięcia pełnego
zrównoważenia w holistycznym duchu ekologii integralnej. Serdecznie
zapraszamy do korzystania z tych planów w waszej instytucji, wspólnocie lub
rodzinie.



Proces Planu Laudato Si' rozpoczyna się od rozeznania i refleksji. Laudato Si'
wzywa nas do odbycia "ekologicznego nawrócenia", które rozwija naszą
świadomość relacji pomiędzy Stwórcą, stworzeniem i wszystkimi naszymi braćmi
i siostrami. Ekologiczne nawrócenie nie jest czymś, czego doświadczamy tylko
raz. Jest to raczej ciągłe wzbogacanie naszego ducha i pogłębianie naszego
zrozumienia.

Nasze nawrócenie w naturalny sposób przeradza się w działanie. Plany Laudato
Si' zaproponują listę około 10 do 15 działań dla każdego z Celów Laudato Si'. To
Ty znasz najlepiej swoją instytucję, wspólnotę lub rodzinę i wiesz, które działania
są dla was najbardziej odpowiednie. Wszystkie te działania stanowią podróż ku
przemianie w holistycznym duchu Laudato Si'.

Śledzenie rezultatów waszych działań pokaże wam w jasny sposób konkretne
zmiany powstałe dzięki waszej pracy. W ten sposób będziecie mogli świętować
swój postęp, zająć się obszarami, które stanowią wyzwanie i dołączyć do
powszechnej rodziny ludzkiej we wspólnym budowaniu lepszej przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat Planów Laudato Si' zostaną opublikowane w
październiku.

Jak długo trwa ten proces?
Twoja podróż będzie trwała kilka lat, jednak musi zostać zakończona w czasie nie
dłuższym niż siedem lat.

Rozpoczęliśmy już program Laudato Si'. Czy możemy jeszcze wziąć udział w tej
inicjatywie?
Tak, serdecznie zapraszamy do udziału. Wasze dotychczasowe działania są
wspaniałym znakiem waszego zaangażowania w odbudowę naszego świata i
wspólnego budowania lepszej przyszłości.

Osiągnięcie wizji ekologii integralnej wymaga przemiany naszej duszy, kultury i
praktyk, i chociaż każdy postęp jest znaczący, zawsze można zrobić więcej. Plany
Laudato Si' mogą być świetnym sposobem na ponowne przemyślenie i
pogłębienie działań, które podjęliście do tej pory.

Plany Laudato Si' są z założenia elastyczne i holistyczne, dlatego dobrze idą w



parze z innymi programami. Jeśli jesteście obecnie zaangażowani w program
certyfikacji lub planowania, zachęcamy do uwzględnienia Planów Laudato Si'
jako sposobu na poszerzenie i pogłębienie swojego zaangażowania w ekologię
integralną.

Czy jest jakaś opłata za ten program?
Plany Laudato Si' są oferowane bezpłatnie jako posługa na rzecz powszechnego
Kościoła Katolickiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli.


