Jak zorganizować wydarzenie związane z Laudato Si'
Wydarzenia wspólnotowe mogą dostarczyć wyjątkowych chwil, które zbliżą nas do
siebie, pogłębiając nasze relacje ze Stwórcą, ze sobą nawzajem i z całym stworzeniem.
Bez względu na to, czy zdecydujesz się na zorganizowanie spotkania na żywo czy online,
poniższy przewodnik pomoże Ci w organizacji udanego wydarzenia.
Rodzaje wydarzeń
Każde wydarzenie ma swój unikalny charakter. Warto zastanowić się nad ogólnymi
rodzajami wydarzeń organizowanych przez innych, np. wydarzenia skupiające się na
rozwoju duchowym, zmianie stylu życia lub zaangażowaniu w tworzenie polityk.
Wydarzenia poświęcone rozwojowi duchowemu
Wiele osób uważa, że wydarzenie poświęcone rozwojowi duchowemu może przyczynić
się do rozwoju więzi wspólnotowych, ponieważ dokonujemy przemiany naszych serc i
umysłów, aby przyjąć jeszcze większą miłość do Boga, do siebie nawzajem i do
stworzenia. Przykłady wydarzeń skupiających się na duchowości to Msza Święta lub
nabożeństwo na świeżym powietrzu, spacer lub pielgrzymka poświęcone światowi
stworzonemu, czytanie Koronki Laudato Si' na łonie natury, uwzględnianie Laudato Si' w
homiliach lub studium Biblii, organizowanie obchodów Czasu dla Stworzenia oraz
błogosławieństwo i poświęcenie przestrzeni na zewnątrz na miejsce modlitwy i
medytacji.
Wydarzenia nastawione na działanie
Wiele wspólnot organizuje wydarzenia połączone z konkretnymi działaniami, które
przyczyniają się do ochrony stworzenia. Przykładowe wydarzenia związane ze stylem
życia to: sadzenie drzew, sprzątanie śmieci, zakładanie ogrodu, wymiana roślin lub
ubrań, akcje recyklingowe, wydarzenia edukacyjne na temat Laudato Si.
Wydarzenia poświęcone tworzeniu polityk
Wiele społeczności organizuje wydarzenia, których celem jest przyjrzenie się polityce
państwowej wspierającej zrównoważony i sprawiedliwy rozwój. Przykłady działań
rzeczniczych obejmują udział w publicznych marszach poparcia, zbieranie podpisów,
spotkania z lokalnymi decydentami oraz rozmowy z lokalnymi mediami na temat
interesujących nas kwestii.
Droga do udanego wydarzenia
Przy planowaniu wydarzenia warto wziąć pod uwagę następujące kroki.

Określ swoje cele
Ustalenie konkretnych celów wydarzenia jest istotne dla osiągnięcia pożądanych
rezultatów. Wskaż potrzebę lub problem występujący w twojej społeczności, którym
należy się zająć. Może to być na przykład nieznajomość Laudato Si', potrzeba budowania
silniejszych relacji lub zanieczyszczenie plastikiem. Współpracuj z innymi, aby ustalić, w
jaki sposób wydarzenie może pomóc w rozwiązaniu tych wyzwań.
Stwórz zespół i opracuj plan
Niewielki zespół może dzielić się pomysłami i pracą przy organizacji wydarzenia. Upewnij
się, że w jego skład wchodzi wielu różnych członków społeczności. Wspólnie ustalcie
datę i miejsce imprezy, osoby, które chcecie zaprosić, potrzebne materiały oraz plany
awaryjne na wypadek zmiany warunków pogodowych w przypadku imprezy na świeżym
powietrzu. Dopilnuj, aby każda osoba miała przypisaną rolę i jasno określone obowiązki.
Jeśli to stosowne, wspólnie zwróćcie się do lidera parafii, szkoły, organizacji lub
podobnej instytucji, aby wyjaśnić swój pomysł i uzyskać pozwolenie na jego realizację.
Opracuj program wydarzenia
Opracuj swój program pod kątem tematu przewodniego i/lub celów wydarzenia.
Program twojego wydarzenia Laudato Si' powinien zawierać modlitwę za stworzenie lub
czytanie z Laudato Si' wyznaczające intencję na dany dzień. Możesz samodzielnie
wybrać fragmenty z Laudato Si'.
Znajdź miejsce na organizację wydarzenia
Wydarzenia Laudato Si' najlepiej jest organizować na świeżym powietrzu, na łonie
natury, np. w parkach, ogrodach, lasach, aby w ten sposób podkreślić nasz związek ze
stworzeniem. Wybierając miejsce spotkania, pamiętaj, aby wybrać lokalizację, do której
łatwo dotrzeć większości zaproszonych osób. Jeśli wydarzenie odbywa się online,
wybierz takie narzędzie lub program, który jest łatwo dostępny i łatwy w użyciu. W
zależności od lokalnych okoliczności, może być wymagane uzyskanie pozwolenia i
ubezpieczenie imprezy; pamiętaj, aby stosować się do wszelkich lokalnych przepisów.
Zaproś ludzi
Zacznij reklamować swoje wydarzenie na dwa tygodnie do miesiąca przed jego
planowaną datą. Możesz dotrzeć do zaproszonych osób na wiele sposobów, np.
przydzielając każdemu członkowi twojego zespołu listę osób, z którymi należy się
osobiście skontaktować, promując wydarzenie podczas regularnych spotkań, takich jak
Msza Święta czy spotkania organizacyjne, publikując zaproszenia na portalach
społecznościowych i w biuletynach oraz koordynując działania z misjami/wydziałami. Za
każdym razem podawaj godzinę, datę i miejsce wydarzenia, informacje o tym, jak się
zarejestrować, oraz krótki opis tego, co będzie się działo podczas wydarzenia. Pamiętaj,

aby powtarzać każdą z wyżej wspomnianych metod parę razy, ponieważ często potrzeba
wielokrotnych zaproszeń, zanim ktoś zdecyduje się przyjść.
Kontynuacja po wydarzeniu
Podziękuj wszystkim zaproszonym osobom. Jeśli to możliwe, wyślij im dalsze informacje,
aby podzielić się rezultatami spotkania i zachęcić ich do podjęcia dalszych działań. Jeśli
to stosowne, podziel się efektami wydarzenia z proboszczem lub innymi liderami.

