
Załącznik 3:

Lista kontrolna do organizacji wydarzeń
Niniejsza lista kontrolna proponuje działania, które pomagają w zorganizowaniu udanego 
wydarzenia. Pokrótce: dobrze zaplanuj wydarzenie, zgromadź szerokie poparcie, upewnij się, 
że inni wiedzą o wydarzeniu i kontynuuj działania po jego zakończeniu.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista, która krok po kroku poprowadzi Cię przez 
przygotowanie obchodów:

● Zbierz grupę 1-4 osób, z którymi będziesz organizować wydarzenie. Zespół będzie
dzielił się pracą, opracowywał pomysły, współpracował z pastorem/księdzem i
parafianami, dzięki czemu Czas dla Stworzenia będzie mieć szerokie poparcie
wspólnoty kościelnej.

● Opracuj ogólny plan swojego wydarzenia. Zapoznaj się z propozycjami wydarzeń i
wybierz odpowiednią dla siebie inicjatywę lub stwórz własną akcję.

● Zaplanuj rozmowę z pastorem/księdzem i liderami społeczności. Aby przygotować
wszystkich na spotkanie, udostępnij z wyprzedzeniem list od przywódców
religijnych, informacje na temat Czasu dla Stworzenia oraz link do strony
internetowej. Wszystkie materiały są dostępne na stronieczasdlastworzenia.org.

● Na spotkaniu zacznij od podziękowania wszystkim za dobrą pracę, którą już
wykonują na rzecz ochrony stworzenia. Powiedz, że razem z zespołem chcielibyście

poprowadzić wydarzenie związane z Czasem dla Stworzenia w ramach wolontariatu

dla Kościoła. Wysłuchaj opinii wszystkich uczestników i zanotuj ich komentarze.

● Uwzględnij zebrane sugestie w swoim planie wydarzenia. Uzgodnij datę, godzinę i

miejsce wydarzenia z zarządcą swojego kościoła.

● Zarejestruj swoje wydarzenie naczasdlastworzenia.org. Kiedy się zarejestrujesz,

Twoje wydarzenie będzie widoczne na ogólnoświatowej mapie Czasu dla

Stworzenia. Będziemy również kontaktować się z Tobą przez

e-mail, aby przekazać Ci dodatkowe materiały.

● W razie potrzeby porozmawiaj z innymi liderami w kościele, aby uzyskać informacje

zwrotne i akceptację. W zależności od rodzaju wydarzenia, może być potrzeba

zaangażowania komitetu ds. terenu, kierownika edukacji religijnej, lidera

muzycznego i/lub prowadzącego uwielbienie oraz rady parafialnej.

● Jeśli wydarzenie ma charakter ekumeniczny lub międzywyznaniowy, skontaktuj się z
miejscami kultu, z którymi chcesz współpracować. Poproś o spotkanie i przedstaw

swój plan w sposób podobny do rozmowy z własnym proboszczem/kapłanem.

● Po przygotowaniu planu, poinformuj o nim członków twojej wspólnoty i

współpracujące z Tobą miejsca kultu. Najlepiej jest zacząć przygotowania na

miesiąc przed wydarzeniem. Ten krok jest niezbędny, aby zapewnić dużą
frekwencję i dobrze przygotować ciekawe wydarzenie. Skorzystaj z wzorów

ogłoszenia w biuletynie, ulotek i postów w mediach społecznościowych dostępnych

naczasdlastworzenia.org.
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● Na kilka dni przed wydarzeniem, zbierz wszystkie potrzebne materiały.

Skontaktuj się ze wszystkimi współorganizatorami i upewnij się, że mają
wszystko, czego potrzebują. Jako ostatni krok w nagłaśnianiu wydarzenia,

poproś pastora/księdza o wygłoszenie z ambony ogłoszenia.

● Zorganizuj swoje wydarzenie. Baw się dobrze!

● Po zakończeniu wydarzenia wyślij podziękowania do wszystkich liderów i

wolontariuszy. Poinformuj swoją społeczność o rezultatach lub kolejnych

krokach związanych z wydarzeniem.

● Udostępnij zdjęcia z wydarzenia naczasdlastworzenia.org. Zdjęcia te mogą być
udostępnione publicznie, dzięki czemu będą inspirować i edukować ludzi na

całym świecie.

● Wypełnij formularz sprawozdania z wydarzenia na stronieczasdlastworzenia.org.

Załącznik 4:
Rozważania do czytań podczas Czasu
dla Stworzenia
5 września

XVIII Niedziela Zwykła / XIV po Trójcy Świętej

OIKONOME: SPRAWIEDLIWY DOM DLA WSZYSTKICH LUDZI

Księga Przysłów 22, 1-2.8-9.22-23

1 1 Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo,
lepsze uznanie niż srebro i złoto.
2 Spotykają się bogacz i nędzarz -
Pan obydwu jest Stwórcą.

8 Kto sieje zło, zbiera nieszczęście,
kij jego gniewu przepadnie.
9 Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny,
bo chlebem dzieli się z biednym.

22 Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest
nędzarzem,
nie uciskaj w bramie biednego,
23 bo Pan rzecznikiem ich sprawy,
wydrze On życie tym, co ich krzywdzą.
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