Jak rozmawiać na temat Laudato Si' z liderami z lokalnej społeczności
Rozmawianie z liderami twojej społeczności (czyli parafii, diecezji, organizacji, instytutu,
szkoły, itp.) o Laudato Si' jest ważnym krokiem w rozeznawaniu, jakie działania możecie
podjąć jako wspólnota. Ten krótki przewodnik zawiera kilka sugestii, które mogą Ci w
tym pomóc.
Zbierz mały zespół i zwróć się do lidera z prośbą o rozmowę
Znalezienie osób, które łączy wspólne zainteresowanie kwestiami Laudato Si' może
zaowocować pojawieniem się nowych pomysłów i dać przestrzeń do działania Duchowi
Świętemu. Ustal, kto w twojej społeczności jest liderem odpowiedzialnym za zagadnienia
społeczne i ekologiczne. W zależności od sytuacji, może to być np. biskup lub proboszcz,
zwierzchnik kościelny lub lider wspólnoty, kierownik biura, zespołu lub działu.
Zwróćcie się do lidera lub liderów jako grupa, prosząc o spotkanie w celu omówienia
inicjatyw podejmowanych przez społeczność w zakresie ekologii integralnej.
Rozpocznijcie spotkanie od wyrażenia wdzięczności i krótkiej modlitwy
Przed spotkaniem dowiedz się, jakie działania podjął już twój lider (liderzy) na rzecz
ochrony lokalnej społeczności. Może to być na przykład wspieranie inicjatyw
edukacyjnych, oferowanie pomocy biednym i osobom w najtrudniejszej sytuacji lub
organizowanie wydarzeń wspólnotowych. Rozpocznijcie spotkanie od docenienia tego
zaangażowania.
Warto odmówić wspólną modlitwę, aby przywołać Bożą obecność na czas rozmowy.
Wybierz modlitwę, która ma szczególne znaczenie dla twojej społeczności, np. modlitwę
napisaną przez patrona, założyciela zakonu, pracowników organizacji partnerskiej itp.
Wytłumacz dlaczego ekologia integralna jest ważna
Podziel się z liderem/liderami swoim podejściem do ekologii integralnej. Mogą Ci w tym
pomóc poniższe zagadnienia:
● Nasz Stwórca powołał rodzinę ludzką, aby była zarządcą stworzenia, lecz my
zaniedbaliśmy to zadanie. Nasza coraz gorętsza, brudna i umierająca planeta
zwiększa ryzyko cierpienia. Ryzyko chorób układu oddechowego, chorób
jelitowych, pragnienia, głodu, utraty domów i środków do życia oraz
przymusowej migracji wzrasta i może dotknąć wiele osób. Cierpią przede
wszystkim najbardziej bezbronni.
● Ta kwestia łączy się z zasadniczym nauczaniem katolickim mówiącym o trosce o
naszych braci i siostry, oddawaniem czci naszemu Stwórcy i przyjęciu spójnej
etyki życia.
● Warto zbadać, w jaki sposób kryzys ekologiczny już teraz wpływa na ludzi w
twoim regionie i jak jego skutki mogą się zmienić w nadchodzących latach.
Wiarygodne badania organizacji takich jak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian
Klimatu ONZ i Światowa Organizacja Zdrowia są powszechnie dostępne w
Internecie.
● W odpowiedzi na znaki czasu, encyklika Laudato Si' papieża Franciszka stawia

dawną naukę naszej wiary w nowym świetle, odpowiadając w ten sposób na
współczesny kryzys ekologiczny.
Encyklika opiera się na długiej historii
katolickiego nauczania na temat środowiska naturalnego, w tym na nauczaniu
emerytowanego papieża Benedykta XVI, świętego Jana Pawła II i innych.
Poproś o podjęcie działań
Poproś lidera/liderów o podjęcie konkretnego działania. Może to być na przykład
zapisanie wspólnoty do Platformy Działań Laudato Si', finansowe wsparcie małej grupy
zaangażowanej w działania na rzecz środowiska, zorganizowanie wydarzenia itp..
Przedstaw swoją prośbę w sposób jasny. Zaoferuj konkretną pomoc wolontariuszy,
dzięki czemu spełnienie prośby stanie się bardziej wykonalne.
Posłuchaj odpowiedzi i zakończ spotkanie
Wysłuchaj odpowiedzi lidera/liderów. Staraj się zrozumieć ich punkt widzenia oraz
przyjmij wszelkie pytania, jakie mogą mieć. Uzgodnijcie kolejne kroki, które należy
podjąć, w tym harmonogram działania i ustalenie odpowiedzialnych osób. Zakończcie
spotkanie modlitwą.
Kontynuacja rozmowy
Po rozmowie podejmij kolejne kroki, stosownie do ustaleń.

