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DZIEŃ 2 
– DOM, W KTÓRYM 
MIESZKAM

● DLA KOGO? 

● MOJA NADZIEJA

Spotkanie z drugim człowiekiem…
Przygotuj sobie Pismo Święte 

i jakieś czyste kartki lub zeszyt 
do Twoich notatek



Hej zaczynamy razem drugi dzień, mam nadzieję, że już wiesz, że TROSKA JEST BOSKA, ŻE TY JESTEŚ BOSKI, a 
dziś idziemy dalej i odkrywamy, że DRUGI CZŁOWIEK JEST BOSKI! To może być trochę trudne, ale razem damy 
radę. 

Taka historia sprzed lat tutaj jako przypomnienie, że w każdym z nas jest wiele dobra. Włącz sobie: Hey, Moja i 
Twoja nadzieja

KLIKNIJ, BY ODTWORZYĆ
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Teraz pomyśl o kimś konkretnym z Twojego otoczenia; może to być Twój brat, siostra, mam, tato,
kolega, koleżanka, znajomy, sąsiad. Ważne, by ta osoba była realna i dobrze Ci znana. Zapisz jej
imię w swoim notatniku rekolekcyjnym lub na kartce i zastanów się, co razem możecie zrobić dla
środowiska, w którym żyjecie. Nie szukaj daleko: dom, klasa, szkoła, klub sportowy, praca, park… To
są miejsca, gdzie się spotykacie (kiedy nie ma pandemii). Jeśli możesz napisz, jakie macie zwyczaje,
sposoby spędzania wolnego czasu, co lubicie razem robić? Oczywiście pomyśl też co jecie i pijecie?
Już wiesz, z wczorajszej konferencji, ze to jest niezwykle istotne. Może to brzmi, jak rachunek
sumienia, ale przecież dużo z nas mam w tej kwestii coś do zrobienia.

Teraz masz chwilę czasu, by na serio zapisać, co możesz
zrobić dla siebie i dla drugiego, by żyć bardziej oszczędnie
i rozsądnie wybierać.



Wystarczy dobry człowiek, by 
pojawiła się nadzieja!                                                                  

LS 71

Dziś też masz kilka ważnych wiadomości od samego papieża 
Franciszka, który nam towarzyszy w tym czasie i jak się okazuje,                                         
jest bardzo zatroskany o nasz wspólny dom!

Tym dobrym człowiekiem możesz być właśnie Ty! To jest wyzwanie, ale czemu nie spróbować: być dobrym!                  
Tylko tyle… aż tyle…
Tu znowu weź kartkę lub notatnik i wypisz sobie wszystkie osoby, które kojarzą Ci się z nadzieją w Twoim życiu. 
Takie właśnie, które coś dobrego wniosły do Twojej codzienności. 



Można mieć niewiele, a żyć intensywnie, zwłaszcza gdy 
jesteśmy w stanie odkryć inne przyjemności i odnajdywać 
satysfakcję w braterskich spotkaniach, usługiwaniu, w 
realizowaniu swoich charyzmatów, w muzyce i sztuce, w 
kontakcie z naturą, w modlitwie.  

LS 223

Tym razem nic nadzwyczajnego ten Papież nie pisze, a jednak przypomina, że życie może być na serio ciekawe      
i bardzo wartościowe, jak zaczniesz dostrzegać małe rzeczy i cieszyć się z nimi. Pomyśl, kiedy ostatnio ucieszyłeś 
się ze spotkania z kimś bliskim, co to spotkanie?

Mamy dla Ciebie wiadomość 
od samego papieża 
Franciszka:



…konieczne jest połączenie troski o środowisko ze 
szczerą miłością do człowieka i z ciągłym 
zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa. 

LS 91

To jest niesamowite, że papież tak bardzo podkreśla troskę o środowisko z miłością do człowieka.
W sumie to oczywiste, ze jeśli kogoś kocham, to chcę dla niego, jak najlepiej i chcę zapewnić jemu przyjazne
otoczenie.

Mamy dla Ciebie wiadomość 
od samego papieża 
Franciszka:



To teraz trochę pracy, by sobie to wszystko poukładać. Popatrz na osoby, które wypisałeś wcześniej – te,
które kojarzą się Tobie z nadzieją, może dopisz te, które są dla Ciebie ważne. Teraz narysuj kontury domu,
tak jak potrafisz i spróbuj go podzielić na części, tak by wpisać, co jest ważne dla Ciebie w domu. Fajnie, jak
o tym możesz z kimś pogadać. To jest Twój dom, bardzo ważne miejsce w świecie i super, jak chcesz o
niego dbać, popatrz z kim możesz to zrobić a teraz tak realnie zapisz co możecie razem zmienić, by
wzajemnie zadbać o siebie, by zatroszczyć się o środowisko, które tworzycie razem.

Mam nadzieję, ze znalazłeś kilka osób, z
którymi chcesz budować lepszy świat? Jeśli
masz czas to wybierz jedną z tych osób i
porozmawiaj z nią o tym. Powiedz, co Cię w
niej zachwyca, za co jesteś wdzięczny i jaki
masz pomysł na wspólne działania.



O Panie, nasz Boże, 
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! 
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. 
Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci 
chwałę, 
na przekór Twym przeciwnikom, 
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, 
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz? 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 
złożyłeś wszystko pod jego stopy: 
owce i bydło wszelakie, 
a nadto i polne stada, 
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza. 

O Panie, nasz Panie, 
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Teraz pomódl się 
słowami Psalmu 8.



I zadanie domowe: dziś troszczymy się o innych, zatem popatrz, jak zrobić prosty peeling 
do ciała. To naprawdę jest fajny prezent dla kogoś bliskiego i na dodatek eko

A jeśli chcesz zrobić inne prezenty zero waste to są tutaj:
https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/10-pomyslow-na-prezenty-zero-waste/
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