Scenariusz spotkania w ramach obchodów Tygodnia Laudato si’
“Słuchając i idąc razem”
W kolejnym kroku w ramach naszego programu Zielone Parafie zapraszamy Was
do świętowania Tygodnia Laudato si’. To czas szczególnej troski o stworzenie
i budowania wrażliwości na “wołanie ziemi i krzyk ubogich”.
Do udziału w Tygodniu Laudato si’ w niedzielę 22 maja 2022 w trakcie nabożeństwa
Anioł Pański zaprosi nas Ojciec Święty. Jako Zielone Parafie chcemy na to zaproszenie
odpowiedzieć i zachęcić wiernych do podjęcia w tym czasie refleksji, modlitwy
i działania na rzecz naszego wspólnego domu.

Temat spotkania: Świętowanie Tygodnia Laudato si’ “Słuchając i idąc razem” w ramach
programu Zielone Parafie
Termin spotkania: zachęcamy, by spotkanie i wspólną modlitwę zorganizować
w niedzielę 29 maja lub w tygodniu 22 - 29 maja 2022.
Cel spotkania: wspólna modlitwa, integracja wspólnoty parafialnej, uwrażliwienie
na naukę Kościoła dotyczącą ekologii integralnej
Miejsce spotkania: kościół, teren wokół parafii, przydrożna kapliczka lub krzyż.
Zachęcamy, by w miarę możliwości i dobrych warunków pogodowych zorganizować
spotkanie oraz wspólną modlitwę na zewnątrz.
Czas trwania: 30 - 60 min, w zależności od chęci i możliwości
Przydatne materiały: modlitwa oraz refleksja (przesłane w załączniku) oraz dostępne do
pobrania tutaj.
Propozycja przebiegu spotkania:
● Wprowadzenie: wyjaśnienie w kilku słowach, czym jest Tydzień Laudato si’ i
dlaczego chcemy się w niego włączyć.
● Refleksja - w Załączniku nr 1 przesyłamy propozycję Refleksji, można ją również
uzupełnić własnymi słowami.
● Wspólna modlitwa (Załącznik nr 2)
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Dzielenie się doświadczeniem życia i wiary - jeżeli w Waszych parafiach
przebywają osoby z Ukrainy, to zachęcamy do włączenia ich historii w spotkanie.
Modlitwa w ciszy
Błogosławieństwo na zakończenie spotkania

Zachęcamy, by po zakończeniu części modlitewnej, spędzić jeszcze ze sobą czas na
rozmowach, bliższym poznaniu się.
Bardzo prosimy również o dokumentowanie spotkań i wydarzeń w ramach Zielonych
Parafii.
Zdjęcie
oraz krótką relację słowną prosimy wysłać na adres:
LSM.polska@livelaudatosi.org
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