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Temat: Laudato si’ – wakacje! 

Autorka: s. Beata Zawiślak USJK 

Zagadnienia: Wakacje czasem radosnego odpoczynku i zauważenia Boga i człowieka  

w stworzonym świecie. 

Cele spotkania: 

- Wakacje jako czas wyjątkowy. 

- Radość ze spotkania na żywo. 

- Podsumowanie wspólnego czasu. 

- Wspólny stół. 

 

Czas: ok. 60 min – jeśli spotkanie przy stole się przedłuży 😊 

Wiek uczestników: Spotkanie może być przeprowadzone dla dzieci młodszych  

i młodzieży.  

 

Materiały do przygotowania: 

Do przeprowadzenia spotkania potrzebne ci będą: 

 Pismo Święte. 

 Encyklika Laudato si’ 

 świeca 

 To spotkanie będzie przy stole. Prowadzący powinien mieć przygotowaną miskę, 

miseczki dla każdego oraz łyżki. Przygotowuje sam lub prosi wcześniej uczestników  

o przyniesienie owoców do sałatki owocowej. 
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Scenariusz spotkania 

Integracja 
10 min 

 

Przywitaj się bardzo radośnie i powiedz, że każde spotkanie w tym roku, 
czy gdy było online, czy gdy mogliśmy się spotkać na żywo, jest dla nas 
ważne.  Podziękuj wszystkim za obecność i poproś, by każdy powiedział, 
co dla niego było ważne w tych spotkaniach. 
 
Gdy wszystkie osoby powiedzą, podsumuj to, zbierając odpowiedzi 
uczestników. 
 
 

Wprowadzenie 
10 min 

Laudato si’… 

 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 1 
Przedstaw temat i cel spotkania.  
Temat: LAUDATO SI’  
Cel: Wakacje czasem radosnego odpoczynku i zauważenia Boga i 
człowieka w stworzonym świecie 
 
Zapytaj, czy wiedzą, co oznacza Laudato si’ (Pochwalony bądź). 
 
Zanim przejdziemy do ewangelii, zaproś uczestników do obejrzenia filmu:  

„Pieśń słoneczna” https: //www.youtube.com/watch?v=P4mdxIjRzFA 

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 2. 
 
Skomentuj: Ta piosenka to modlitwa św. Franciszka z Asyżu, nazywana 
Pieśnią słoneczną, bardzo ona pasuje dziś do naszego spotkania, gdy 
chcemy dziękować sobie i Bogu za ten czas i wejść radośnie w wakacje! 

 
 

 
 
5 min 

 
Zapal świece i poproś kogoś o odczytanie ewangelii  
„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco".  
Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 
czasu (Mk 6, 31-32). 
Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 3. 
 
Czas wakacji jest nam bardzo potrzebny, by odpocząć, nawet Jezus 
widział, że apostołowie muszą odejść od codziennych obowiązków, by 
trochę pobyć w ciszy i nabrać sił na dalsze działania. Teraz poproś, by 
uczestnicy opowiedzieli od czego najbardziej chcą odpocząć… 

 
 

 Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 4.  
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Pogłębienie 
refleksji 
 
5 min 

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 5. 
A co na to papież Franciszek? 

„…jak człowiek zakochany, Franciszek za każdym razem, kiedy spoglądał 
na słońce, księżyc czy najmniejsze zwierzęta, reagował śpiewem, 
włączając w swoje uwielbienie wszystkie stworzenia” LS 11 
 
Czas wakacji może też służyć innemu patrzeniu na otaczający nas świat, 
to czas podziękowania za piękno stworzenia. Znajdź taką chwilę, by a 
naprawdę przyjrzeć się temu, co Cię otacza i uwielbiaj Boga wraz z całym 

stworzeniem, może i Tobie uda się napisać taką Pieść Słoneczną 2.0 😊 
 

Radość bycia 
razem 

 
30 min 

My też dostaliśmy miesiące wakacji i zanim opowiemy o swoich planach, 

zapraszam Was do pracy😉 to będzie bardzo miła praca – przygotujemy 
dla siebie sałatkę owocową. 
Teraz jest czas na wykonanie sałatki z tego, co przygotował prowadzący 
lub przynieśli uczestnicy: wystarczy arbuz, kilka jabłek, truskawki i sałatka 
gotowa! 
 
Zaproś wszystkich uczestników do wspólnego stołu i porozmawiajcie o 
planach na wakacje i o tym, na co chcecie szczególnie zwrócić uwagę, 
czego chcecie doświadczyć, czego wam potrzeba. 

Zakończenie  
 
 

Udostępnij uczestnikom ekran z wyświetlonym slajdem 6. 
 
 
Modlitwa na zakończenie: 
Modlitwa spontaniczna: niech każdy z uczestników powie jedną rzecz, za 
którą chce podziękować i na koniec wspólnie odmówcie Chwała Ojcu.  
 
 
 
 
 

 

 

 


