„ŹRÓDŁA WIARY”
Wymagania:
1. Święci i błogosławieni polscy
W 1050-letniej historii chrześcijaństwa naród polski wydał wielu świętych i błogosławionych. Czasem

nie zdajemy sobie sprawy, że nasza miejscowość lub nasz region jest związany z jednym z
nich. Zobacz, że świętość jest na wyciągnięcie ręki. Czy i w czym jesteś w stanie ich naśladować?
Propozycje zadań:
●

●

●

Sprawdź, gdzie najbliżej Twojej miejscowości znajduje się miejsce związane z jakimś
polskim błogosławionym lub świętym. Nawiedź to miejsce. Poznaj życiorys tej osoby i
pomódl się za jej pośrednictwem o potrzebne łaski.
Znajdź i wybierz tego lub tych, którzy są Ci najbliżsi i poznaj ich historię. Dowiedz się
jak najwięcej o ich życiu, działalności, świadectwie wiary. Przedstaw historię
wybranego świętego (lub świętych) na forum drużyny.
Zorganizuj wydarzenie poświęcone wybranemu świętemu: piknik, koncert, wystawę,
zawody… inspirowane tą postacią. Odciśnij swój ślad świętości w otoczeniu.

2. Mój chrzest
Prawdopodobnie nie pamiętasz momentu, gdy przyjmowałeś sakrament chrztu. Pewnie Twoi rodzice
zadbali, abyś już będąc niemowlęciem mógł być włączony do Kościoła. W czasie tego sakramentu
następuje też ważny moment, gdy rodzice wybierając Twoje imię jednocześnie wybierają spośród
grona błogosławionych i świętych Twojego patrona. Za jego pośrednictwem możesz prosić o różne
łaski dla siebie i swoich bliskich.
Propozycje zadań:
●

●
●

Obejrzyj zdjęcia lub film ze swojego chrztu. Wpisz datę swojego chrztu do swojego
kalendarza lub w swoim notatniku. Porozmawiaj z rodzicami nt. tego wydarzenia. Przeczytaj
życiorys swojego świętego patrona.
Uczcij rocznicę Twojego chrztu. Może zaprosisz z tej okazji swoich przyjaciół? A może
wspólnie ze swoją rodziną urządzicie świętowanie ze wspomnieniami o ich chrztach?
Udaj się do kościoła, gdzie byłeś ochrzczony. Poproś o Księgę Chrztów i znajdź wpis o tym
wydarzeniu. Zrób zdjęcie – może wrzucisz je na Facebooka? Znajdź też informacje o swoim
świętym patronie. Pomódl się do niego o wstawiennictwo.

3. Węzełek na chuście
Czy znasz skautową tradycję codziennego wiązania węzełka na chuście? Tradycja jednego dobrego
uczynku dziennie już od ponad 100 lat mobilizuje skautów i harcerzy do stawania się coraz lepszymi.
Dopiero po wypełnieniu dobrego uczynku można odwiązać supełek z chusty…
Propozycje zadań:
●
●

Podejmij wyzwanie i przez przynajmniej miesiąc spełniaj jeden dobry uczynek
dziennie.
Przynajmniej 5 dobrych uczynków (aktywności) zrób razem z zastępem lub
gromadą/drużyną.

4. Chrześcijańska Polska
Chrzest Polski w roku 966 był wydarzeniem, którego owoce do dziś zbieramy mogąc chodzić na
niedzielną Mszę Świętą do jednego z tysięcy kościołów w Polsce. Kościół później wielokrotnie stawał
się miejscem ochrony i odnowy narodu polskiego. Obrona Jasnej Góry w 1655 roku, śluby Jana
Kazimierza rok później we Lwowie, Jasnogórskie Śluby Narodu Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy
Msze za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki to tylko te najbardziej symboliczne momenty, gdy historia
narodu przeplatała się z historią Kościoła i Polski.
Propozycje zadań:
●

●
●

Odwiedź miejsce związane z początkiem państwa polskiego lub początkiem swojej
miejscowości lub regionu. Opracuj i przedstaw to, czego się tam dowiedziałeś w
dowolnej formie na forum swojej gromady/drużyny.
Zorganizuj lub weź udział w wyprawie (pieszej, rowerowej…) do miejsc związanych z
początkiem państwa polskiego .
Weź udział w dyskusji, wykładzie lub konferencji na temat początków państwa
polskiego lub innych ważnych wydarzeń z historii Polski.

5. Przygotowanie duchowe
Polski Kościół to, obok wielowiekowej historii, przede wszystkim my – młodzi chrześcijanie. To nasza
formacja, nasze zaangażowanie w sprawy duchowe wyznacza poziom dzisiejszej chrześcijańskiej
Polski.

Propozycje zadań dla zuchów i harcerzy:
●

Dowiedz się jak wyglądał chrzest Polski oraz jakie miał znacznie dla kształtowania się
polskości, spróbuj wyobrazić sobie klimat tamtych wydarzeń. Przedstaw go w
wybranej formie na forum gromady/drużyny.

● Weź udział lub zorganizuj Mszę w intencji Ojczyzny w której weźmiesz udział w
mundurze razem z zastępem lub gromadą/drużyną.

Propozycje zadań dla wędrowników, harcerzy starszych i instruktorów:
●

Włącz się w pracę duszpasterstwa, w którym będziesz mógł rozwijać swoją
duchowość. Dobrą okazją mogą być spotkania grup przygotowujących się do
Światowych Dni Młodzieży – np. w oparciu o projekt Serce 2.0.

6. „Bilet dla brata” *
Gdy Polska była częścią bloku komunistycznego, naszych rodaków często nie było stać na wyjazd za
granicę i udział w Pielgrzymkach, czy spotkaniach Jana Pawła II z młodzieżą. Często wtedy
korzystaliśmy z pomocy materialnej chrześcijan żyjących w wolnych Państwach. Dziś nadal w naszym
sąsiedztwie są kraje, których obywateli nie stać na przyjazd do Polski na spotkanie z Ojcem Świętym,
a my mamy do spłacenia nasz dług solidarności i możemy im pomóc.

Propozycje zadań:
●

●

Wraz z gromadą/drużyną weź udział w akcji „Bilet dla brata” i pomóż naszym
przyjaciołom z dalekich stron w przyjeździe do Krakowa na spotkanie młodych z
całego świata.
Samodzielnie podejmij trud zbierania funduszy na wsparcie młodzieży ze wschodu.
Czy jesteś w stanie odmówić sobie czegoś, aby zaoszczędzoną kwotą wesprzeć akcję?

Wytyczne:
1. Powyższe propozycję zadań mają stanowić inspirację do budowania indywidualnych
wymagań.
2. Poszczególne zadania sprawności mogą być realizowane indywidualnie lub z drużyną.
3. Sprawność można zdobyć do czerwca 2016.
4. Uroczyste podsumowanie sprawności nastąpi podczas spotkania na Lednicy’2016.
5. Zdobycie sprawności jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy będą chcieli
zdobywać sprawność BS’2016.
6. Tryb zdobywania:
- zuchom i harcerzom szczegółowe zadania na sprawność rozpisują drużynowi,
którzy biorą pod uwagę ich wiek, doświadczenie i dojrzałość,
- wędrownicy rozpisują sprawność samodzielnie w konsultacji ze swoim
drużynowym,
- harcerze starsi i instruktorzy rozpisują sprawność samodzielnie,
- sprawność przyznawana jest rozkazem przez bezpośredniego przełożonego po
uprzednim rozliczeniu się z wykonanych zadań,
- po okresie zdobywania sprawności przygotowany zostanie kwestionariusz, w
którym przełożeni (komendanci jednostek organizacyjnych) przedstawią raport
przyznanych sprawności.

* Informacje o akcji „Bilet dla brata” znajdziesz na stronach internetowych Krajowego
Duszpasterstwa Młodzieży: http://www.biletdlabrata.pl/ lub http://www.sdm.org.pl/news-61.php

