Druhny i Druhowie!
Od samego początku swego istnienia ZHR opierał się na autentyczności i jednoznaczności w wychowaniu
metodą harcerską, w czym naszym wyjątkowym natchnieniem i drogowskazem był Jan Paweł II.
Podczas Białych Służb słuchaliśmy, jak mówił o miłości, wolności i odpowiedzialności. Szczególnie podkreślał znaczenie naszych korzeni i naszej historii, w kontekście wiary i wartości, za które czynił nas odpowiedzialnymi.
Dzisiaj także My jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Chcemy, aby nadchodzące miesiące były dla każdej gromady i drużyny, dla każdej instruktorki i każdego
instruktora wypełnione tym wszystkim o czym ON nam mówił, a co pozwoliło wielu pokoleniom Polaków, w tym
harcerek i harcerzy, przetrwać dni zniewolenia oraz kolejny raz podjąć zadanie odbudowy Ojczyzny, szczególnie
w wymiarze społecznym.
Powinniśmy solidnie wykorzystać ten czas i przygotować się do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku,
duchowo, organizacyjnie i technicznie.
Da nam to szansę odnajdywania naszych korzeni, duchowego rozwoju, doskonalenia się i przez to, co ważne,
zaświadczyć, że pamiętając słowa świętego Jana Pawła II z Lednicy w 1999 roku:
"Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości
warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę! Niech wszelki lęk znajdzie ukojenie u Tego,
do którego wołamy «Abba, Ojcze!»" wypełniamy Jego testament.
Bez uszczerbku dla swoich planów wszystkie gromady zuchowe poprzez zabawę i ćwiczenia, drużyny harcerskie poprzez gry i pracę oraz drużyny wędrownicze poprzez wyczyn mogą połączyć swoje wysiłki i wspólnie stanąć
w jednym szeregu.
W otrzymanym pakiecie znajdziecie wszystko, co na tę chwilę mogliśmy Wam przekazać.
Mówiąc w skrócie:
1. startujemy Dniem Papieskim 2015,
2. uczestniczymy w rekolekcjach, dniach skupienia lub innych spotkaniach formacyjnych,
3. włączamy się w obchody 1050 rocznicy chrztu Polski, gdzie dla nas głównym punktem będzie spotkanie na
Lednicy, u źródeł chrześcijaństwa w Polsce,
4. bierzemy w swoje ręce cząstkę Dni Misyjnych w rodzimych diecezjach,
5. uczestniczymy lub pełnimy służbę podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
6. reprezentacjami środowisk spotykamy się we wrześniu 2016 u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze zdając "raport"
z podjętych działań, dziękując za otrzymane dary.
Dwie sprawności "Źródła wiary" i "Biała Służba 2016" określają zadania dla nas i jednocześnie są klamrami,
które spinają nasze plany w całość i nadają naszej pracy wymiar harcerski, pomocnikiem zaś będzie opisana dalej
"Karta uczestnictwa".
Jesteśmy pewni, że jeśli każdy z nas, z wszystkich pokoleń zuchów, harcerek i harcerzy oraz instruktorów
dołoży swoją cegiełkę, to wspólne dzieło nas wzmocni i pozwoli jeszcze lepiej służyć Bogu, Polsce i bliźnim.
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PS. W załączonym biuletynie znajdziecie niezbędne szczegóły.
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