
Sugerowany proces rozeznawania

Droga do ekologii integralnej często rozpoczyna się od tego, co św. Jan Paweł II i
papież Franciszek nazywają "nawróceniem ekologicznym". Dzięki temu
nawróceniu, owoce naszego spotkania z Jezusem Chrystusem stają się widoczne
w naszej relacji z otaczającym nas światem, kiedy staramy się chronić naszych
braci i siostry poprzez ochronę domu, który współdzielimy. (Laudato Si', 217)

Być może Twoje "nawrócenie ekologiczne" już się rozpoczęło, a może dopiero
zaczynasz się nad nim zastanawiać. Gdziekolwiek jesteś w tym procesie,
zaangażowanie się w realizację Planu Laudato Si' - lub działania w ramach
jakiejkolwiek innej drogi - powinno być owocem rzetelnej modlitewnej refleksji.

Platforma Działania Laudato Si' będzie zawierała bibliotekę materiałów,
narzędzia do pracy wspólnotowej oraz Plany Laudato Si'. Wszystkie elementy
platformy mogą być używane niezależnie od siebie. Może się okazać, że samo
korzystanie z materiałów lub z funkcji budowania wspólnoty jest dla was
najlepszym rozwiązaniem.

Jeśli razem z Twoją społecznością szukasz bardziej uporządkowanego podejścia,
Plany Laudato Si' dają możliwość rozeznania i wprowadzenia w życie waszej
odpowiedzi na Laudato Si'. Rozeznanie, czy Bóg wzywa was do tej podróży, jest
bardzo ważne.

Tylko wy jesteście w stanie stwierdzić, który proces rozeznawania jest najlepszy
dla waszej instytucji, społeczności lub rodziny. Jeśli taki proces nie został jeszcze
ustalony, zachęcamy do skorzystania z poniższych sugestii.

Zbudujcie wspólnotę
● Ustalcie, które osoby we wspólnocie które są powołane do rozeznawania

sposobu, w jaki odpowiecie na wezwanie papieża Franciszka do działania
na rzecz ekologii integralnej. Aby uwzględnić różne punkty widzenia i
natchnienia Ducha Świętego, postarajcie się stworzyć zróżnicowaną grupę.

● Jeśli to możliwe, zanim przejdziecie do bardziej pogłębionych rozmów,
zapoznajcie grupę z naszą wiarą i wiedzą naukową. Pomyślcie o
zorganizowaniu całodniowych rekolekcji lub krótkiego nabożeństwa
modlitewnego, aby modlić się o natchnienia Ducha Świętego. Sugerowane
materiały są dostępne na stronie Platformy Działania Laudato Si'.

● Rozwijajcie w swojej grupie postawę miłości i życzliwości. Starajcie się
mówić z szacunkiem i szczerością. Podzielcie się swoimi osobistymi



powodami uczestniczenia w tym procesie, a także wszelkimi nadziejami i
obawami, które się w Was pojawiają.

● Jeśli to możliwe, szukajcie rady u osób spoza społeczności. Dowiedzcie się,
czy wasza diecezja, stowarzyszenie zawodowe lub lokalne grupy są
zaangażowane w inne programy. Dodatkowe wsparcie i relacje mogą być
pomocne teraz, kiedy rozeznajecie swoje zaangażowanie, a także mogą się
przydać w przyszłości, kiedy będziecie kontynuować swoją podróż.

Ustalcie przejrzyste procesy
● Określcie relację między grupą rozeznawania a liderem/liderami waszej

wspólnoty. Jest to ważny krok w celu zapewnienia, że wszyscy mają
wspólne oczekiwania i rozumieją rolę grupy.

○ W dużej instytucji lub wspólnocie lider może chcieć po prostu
otrzymać ostateczną rekomendację od grupy rozeznawania, nie
angażując się bezpośrednio w proces.

○ W mniejszej instytucji lub wspólnocie, lider może zechcieć być
bezpośrednio zaangażowany w pracę grupy.

○ W rodzinie, lider najprawdopodobniej będzie również członkiem
grupy rozeznawania.

● Ustalcie, co stanie się po zakończeniu pracy grupy rozeznawania. (Na
przykład: Czy wyda ona rekomendację liderowi? Czy będzie głosować nad
tym, czy realizować Plan Laudato Si' czy wybrać inną drogę, i czy jej głos
zadecyduje o kierunku dla całej wspólnoty?)

● Wybierzcie stały czas i miejsce spotkań grupy rozeznawania.

● Przypilnujcie, żeby każda osoba w grupie znała swoje obowiązki. Możliwe
odpowiedzialności w ramach grupy to np.:

○ pilnowanie, że proces jest oparty na Duchu Świętym i nauczaniu
Kościoła,

○ spisywanie protokołów ze spotkań i dbanie o to, by proces
rozeznawania przebiegał zgodnie z planem,

○ pozyskiwanie sugestii od członków wspólnoty, oraz
○ przedstawianie raportów liderowi i innym zainteresowanym

osobom.
● Ustalcie datę, do której grupa rozeznawania zakończy swoją pracę. Ważne

jest, aby mieć jasno określoną datę zakończenia procesu rozeznawania i
rozpoczęcia zaangażowania się w Plan Laudato Si’ lub inny program. W
zależności od potrzeb danej instytucji, wspólnoty czy rodziny, data ta



może być odległa o kilka dni lub o parę miesięcy. Pamiętajcie, aby
poświęcić na to tyle czasu, ile potrzeba. Podróż w kierunku ekologii
integralnej to maraton, a nie sprint, dlatego ważne jest, aby wyruszyć w
nią z rozmysłem.

● Warto zastanowić się, w jaki sposób grupa będzie sobie radzić ze sporami i
sprzecznymi priorytetami. Czy będziecie się wspólnie modlić, szukać
wskazówek u lidera, czy też wybierzecie jakiś inny sposób?

Zbierajcie informacje zwrotne

● Porozmawiajcie z członkami społeczności spoza waszej małej grupy, aby
poznać ich punkt widzenia na to, jak podróż z Planem Laudato Si’ wpłynie
na życie społeczności.

○ Ważne jest, aby porozmawiać z osobami, na których codzienne
działania ten projekt będzie miał największy wpływ. W przypadku
instytucji mogą to być przewodniczący placówek, ośrodków
edukacji, opieki społecznej i kultu, a także członkowie szerszej
społeczności.  W przypadku rodzin, mogą to być zarówno dzieci i
dorośli.

○ Jeśli to możliwe, starajcie się porozmawiać z szerszym gronem
członków społeczności, aby móc prawdziwie ją reprezentować. W
zależności od waszej sytuacji, mogą to być parafianie, studenci,
beneficjenci lub dalsi członkowie rodziny.

○ W większej instytucji rozmowy z członkami społeczności mogą
przybrać formę rozmów indywidualnych. W mniejszej społeczności
może się okazać, że bardziej efektywna jest ustrukturyzowana
dyskusja grupowa. W rodzinie może wystarczyć kilka wspólnych
rozmów.

● Niezależnie od tego, jaką formę przybiorą wasze rozmowy, pamiętajcie o
robieniu notatek, aby dokładnie zapamiętać i przedstawić perspektywę
innych.

● Warto jest przygotować sobie kilka zagadnień z wyprzedzeniem. Możecie
korzystać z pytań zawartych w poniższej sekcji "Wspólna refleksja".
Możecie również zdecydować się na bardziej swobodną rozmowę,
poruszając na przykład poniższe tematy:  

○ Zastanawiamy się nad rozpoczęciem podróży w kierunku ekologii
integralnej. W ramach projektu stworzylibiśmy Plan, przy pomocy
którego będziemy rozwijać nasze relacje ze sobą nawzajem, z naszą



wspólnotą i ze Stwórcą, starając się chronić stworzenie i wszystkich,
którzy je współdzielą. 

○ Co sądzisz o nauczaniu Kościoła na temat ochrony najbardziej
bezbronnych? Jak myślisz, w jaki sposób obecny kryzys
społeczno-środowiskowy łączy się z tym nauczaniem?  

○ Jakie masz obawy związane z proponowanym projektem? 
○ Jak myślisz, w jaki sposób ten projekt pomógłby nam wypełnić

naszą misję lub pomóc nam żyć zgodnie z naszymi wartościami? 

● Niezależnie od sposobu zbierania sugestii członków wspólnoty,
pamiętajcie, by zaznaczyć, że ich opinie pomogą waszej grupie w
rozeznawaniu.

● W ramach grupy, wspólnie przeanalizujcie sugestie członków społeczności.
Pomyślcie nad kreatywnymi sposobami analizy zebranych opinii, które
będą sprzyjać głębokiej refleksji nad zbiorową mądrością wspólnoty i
odpowiedzi na natchnienia Ducha Świętego.

○ Na przykład, poniższe pytania mogą być zapisane na dużych
kartkach papieru przyczepionych do ściany. Członkowie grupy
mogą napisać, które z sugestii członków wspólnoty odnoszą się do
każdego pytania.  

○ Kolejny przykład: członkowie grupy mogą na zmianę dzielić się tym,
które z informacji zwrotnych od członków społeczności najbardziej
do nich przemówiły, a które zmieniły ich zdanie na dany temat.  

Wspólna refleksja
● Po zebraniu opinii członków społeczności przygotujcie dokument lub

zorganizujcie rozmowę, która pomoże Wam uporządkować myśli na temat
tego, jak tworzenie Planu Laudato Si’ wpłynie na życie waszej społeczności.

● Możecie zacząć od poniższych pytań.
○ W jaki sposób Plan Laudato Si' wpłynąłby korzystnie na nasze

wzajemne relacje? 
○ W jaki sposób Plan Laudato Si' pomógłyby nam chronić stworzenie? 
○ W jaki sposób Plan Laudato Si' umożliwiłyby nam lepiej służyć

naszemu Stwórcy? 
○ Jakie istniejące programy lub działania zostałyby wzbogacone przez

tę pracę?  

■ W przypadku instytucji lub wspólnot, może to być edukacja
młodzieży i dorosłych, programy rzecznictwa i pomocy
społecznej w trosce o ludzi bezbronnych, działania związane
z wiarą, takie jak msze święte lub oferowanie modlitewników,
działania podejmowane w obiektach w celu obniżenia
kosztów i stworzenia przestrzeni bardziej przyjaznych dla



zdrowia itp. 
■ W rodzinach, może to być edukacja, rozwijanie więzi z

sąsiadami, modlitwa i refleksja, obniżanie kosztów i
tworzenie przestrzeni bardziej przyjaznych dla zdrowia, itp.  

○ Wybiegając w przyszłość na najbliższe kilka lat, kogo należy
zaangażować w ten projekt? 

■ W przypadku instytucji, mogą to być przewodniczący
obiektów, ośrodków edukacji, służby społecznej i kultu, a
także członkowie szerszej wspólnoty. 

■ W przypadku rodzin, może to obejmować dzieci i dorosłych w
rodzinie i poza nią. 

○ W jaki sposób poświęcenie kilku godzin tygodniowo lub miesięcznie
na rzecz tego projektu wpłynęłoby na tych ludzi? Co ich interesuje?
Jakie mają obawy i jak możemy się do nich odnieść? 

○ Działania związane z Planem Laudato Si' mogą być wykonane za
darmo lub przy niewielkich kosztach, ale w przyszłości możemy
zdecydować, że chcemy przeznaczyć na ten projekt jakiś budżet. Czy
taki budżet jest dostępny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy ten
projekt może być włączony jako stała pozycja w istniejącym
budżecie? 

● Pracujcie razem w ramach grupy, aby odpowiedzieć na te pytania i inne,
które są dla Was ważne. W zależności od potrzeb, udzielenie odpowiedzi
na te pytania może zająć kilka tygodni i wiele rund wypowiedzi ze strony
członków grupy. Może to również zająć tylko godzinę lub dwie.

● Niezależnie od tego, jaki proces wybierzecie, pamiętajcie, by opierać swoje
odpowiedzi na spostrzeżeniach uzyskanych w trakcie rozmów z szerszą
społecznością.

Zakończcie swoją pracę
● Po zapoznaniu się ze zbiorową mądrością wspólnoty i rozpatrzeniu

możliwych wpływów tego projektu na waszą wspólnotę, pomódlcie się o
światło Ducha Świętego i starajcie się rozeznać wolę Bożą. Jako grupa
możecie zadać pytania takie jak:  

○ W jaki sposób podróż z Planem Laudato Si' pozwoliłaby nam lepiej
wypełniać naszą misję lub żyć według naszych wartości?  

○ W jakich warunkach ta podróż byłaby dla nas możliwa do
wykonania? 

○ Czy czujemy się wezwani do rozpoczęcia tej podróży? 
● Po końcowym podsumowaniu i refleksji, podejmijcie ostatni krok,

wynikający z waszego procesu rozeznawania. Może to być



poinformowanie lidera o swojej rekomendacji, wspólne głosowanie lub
inny wybrany przez was sposób.  

Podczas całego procesu rozeznawania pamiętajcie, aby jak najczęściej powracać
do modlitwy. Modlitwa jest niewyczerpanym źródłem wskazówek i inspiracji, i
poprowadzi was wszędzie tam, gdzie zostaniecie wezwani.


