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Ruszają rekolekcje TROSKA JEST BOSKA w stylu #DIY 

 

Rozpoczęliśmy Wielki Post - czas pracy nad sobą i głębokiego spojrzenia w swoje wnętrze. Wielu 
z nas podejmie wyzwania, które mają nas rozwijać duchowo. Proponujemy, by wykorzystać okazję 
do rozważenia ekologicznego przesłania encykliki Laudato si, a w swoje życie wprowadzić 
konkretne praktyki. Pomóc nam mogą rekolekcje TROSKA JEST BOSKA w stylu #DIY, bo 
udostępniamy gotowe materiały do pracy grupowej lub indywidualnej. 

„Przygotowaliśmy pełen konspekt trzydniowych rekolekcji. Korzystając z naszych materiałów 

możesz zorganizować je dla swojej wspólnoty/grupy/parafii [również online]. Możesz też przeżyć je 

indywidualnie w swoim domu. Wyślij tę wiadomość do znajomego księdza, katechety lub znajomej 

siostry zakonnej! Zaproś swoją siostrę albo przyjaciela! Zaplanuj to, znajdź w Wielkim Poście czas.” 

– piszą organizatorzy na facebookowym wydarzeniu. 
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Rekolekcje dotykają tematu ekologii integralnej - czy nasze codzienne wybory mają znaczenie? Jak 

żyć uważniej? Dlaczego zakupy to czyn moralny i kto tak powiedział? I czy naprawdę nie ma w 

Wielkim Poście ważniejszych tematów niż ekologia? Materiały współtworzyła Siostra Beata Zawiślak 

z Zakonu Sióstr Urszulanek w Warszawie. 

W planie na każdy dzień znajdziesz: 

• trzy 20-minutowe rozważania video, które prowadzi br. Cordian Szwarc OFM oraz 

zaproszeni goście: Karolina z kanału @Ciutwięcej oraz dziennikarz Dawid Kostkowski, 

• konspekty do refleksji indywidualnej lub grupowej, 

• zadania domowe jako wyzwania na Wielki Post, 

• 3 eko quizy - jaką postacią jesteś / dzieci śmieci/ jaką śmiercią umrzesz. 
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Materiały do pobrania: 

• komplet materiałów: https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/dolacz-do-rekolekcji-wielkopostnych-diy/ 

• nagrania video: https://www.youtube.com/watch?v=7LKe_7Xzfsc  

• wydarzenie: https://www.facebook.com/events/238413971244506  

• grafiki: https://drive.google.com/drive/folders/18vr6l1PPAjZPZARnAhIf7AnOJXKlzxgr?usp=sharing  

 
Projekt Caritas Laudato si’ 

Troska o środowisko i nasz wspólny dom jest dziś konieczna. To temat, który musi zostać podjęty również w Kościele. Projekt Caritas Laudato Si jest 

odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Widzimy, że nasz świat zalewa plastik, 

konsumujemy coraz częściej bez umiaru, a zmiany klimatyczne można zauważyć w naszej codzienności. Mamy znaczący wpływ na środowisko, a ono 

na nas – świeże powietrze, zdrowe plony, czysta woda. To wszystko jest nam do życia potrzebne. Chcemy dotrzeć do ludzi i sprawić, by w ich 

codzienności ekologia stała się ważna; budować wspólnoty, które będą oddolnie zmieniały rzeczywistość. Działamy w 12 diecezjach, animatorem 

krajowym jest br. Cordian Szwarc OFM. Robimy ogólnopolską kampanię na rzecz ekologii integralnej. 
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