Jak rozmawiać o Laudato Si' z sąsiadami i znajomymi z pracy
Rozmowa z członkami wspólnoty na temat Laudato Si' jest dobrym sposobem na
wzmocnienie relacji. Dzielenie się swoim punktem widzenia na kwestię, która być może
jest Ci bardzo bliska, pomaga w tworzeniu więzi wspólnotowych. Ten krótki przewodnik
zawiera kilka sugestii, które mogą Ci w tym pomóc.
Zastanów się, z kim chciałbyś porozmawiać i znajdź czas na rozmowę
Rozmowa o wartościach, które są dla nas ważne, jest okazją do budowania silniejszych i
bardziej autentycznych relacji. Kiedy będziesz zastanawiać się nad tym, z kim chciałbyś
przeprowadzić tę rozmowę, możesz pomyśleć zarówno o osobach, z którymi już masz
bliskie relacje, jak i o tych, z którymi dopiero je rozwijasz.
Zastanów się, kiedy dobrze byłoby porozmawiać z wybranymi osobami. W niektórych
przypadkach, np. w przypadku kolegów z pracy, można wyznaczyć oficjalny termin na
omówienie tej kwestii. W innych przypadkach, np. z sąsiadami lub przyjaciółmi, temat
może pojawić się w sposób naturalny przy omawianiu bieżących wydarzeń i priorytetów
w waszym życiu.
Podziel się, dlaczego ten temat jest dla Ciebie ważny
Twoje zainteresowanie ekologią integralną prawdopodobnie wynika z wyznawanych
przez Ciebie wartości. Otwarcie podziel się tymi wartościami z sąsiadami i
współpracownikami.
Być może istnieją również konkretne, praktyczne powody, dla których ekologia
integralna jest dla Ciebie ważna. Być może martwisz się o dobrobyt młodych ludzi,
takich jak studenci, dzieci lub wnuki. Być może zauważyłeś, że lokalny ekosystem uległ
drastycznej zmianie. Może zdajesz sobie sprawę z tego, jak ogólnoświatowy kryzys
wpływa na lokalnych rolników. Podziel się tymi konkretnymi przykładami podczas
rozmowy, wyjaśniając, dlaczego ta kwestia nie jest abstrakcyjna.
Wreszcie, być może twoja wspólnota podejmuje już działania na rzecz ekologii
integralnej, np. poprzez organizację wydarzeń, tworzenie grup, dołączenie do Platformy
Działań Laudato Si'. Jeśli takie działania miały miejsce, podziel się informacją o tym
rozwoju wydarzeń.
Zaproponuj wspólne działanie
Jeśli jest to stosowne, możesz zaproponować podjęcie wspólnych działań. Na przykład,
możesz zaproponować koledze stworzenie grupy zadaniowej, która zajęłaby się tą
kwestią w ramach organizacji. Sąsiadowi lub przyjacielowi możesz zaproponować
wspólny spacer na łono natury, wspólne zbieranie śmieci itp.
Słuchaj
Posłuchaj odpowiedzi twoich rozmówców.
Modlitwa

Podczas rozmowy lub po jej zakończeniu módlcie się o silniejsze i głębsze relacje z
Bogiem, ze sobą nawzajem i z całym stworzeniem.

