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„Gdy otrzymasz od Boga jakieś dary,
ofiaruj Mu z wielką radością samego siebie”.
Św. Paschalis Baylon
Druhny i Druhowie,
już po raz kolejny Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej bierze udział w warszawskim
Święcie Dziękczynienia. W tym roku nasz udział jest wyjątkowy. Ksiądz Kardynał
Kazimierz Nycz napisał do nas w liście zapraszającym: „Na obchody Święta Dziękczynienia
rokrocznie zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów i środowisk, które pragną wyrazić
wdzięczność Bogu za uzyskane łaski. Chciałbym, aby w tegorocznym Święcie Dziękczynienia
środowiskiem wyróżnionym był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W sposób szczególny
pragnę zaprosić do uczestnictwa w Święcie Dziękczynienia harcerzy, spadkobierców tradycji
Szarych Szeregów”.
Mamy za co być wdzięczni: za 26 lat istnienia ZHR, za wszystkich wodzów, ludzi
odpowiedzialnych, bezinteresownych i prawych, za ich codzienny trud prowadzonej pracy
wychowawczej, za wytrwałość, za tysiące wychowanków, którzy przeszli przez nasze
drużyny ucząc się czym jest braterstwo i służba Bogu i Polsce, za nasze Rodziny i Rodziców,
za ich miłość, przykład życia. W tegorocznej procesji dziękczynnej harcerze nieśli obraz
Matki Boskiej Berdyczowskiej - ołtarz Konfederatów Barskich z kościoła na praskim
Kamionku, nawiązując do trwającej od 1926 r. tradycji opieki harcerstwa nad nią.
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W myśl hasła tegorocznego Święta Dziękczynienia „Dziękujemy i zawierzamy” pragniemy
polecić Bogu nasze przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016, które
rozpoczynamy dziś uroczyście w obecności Prymasa Polski, Kardynałów i Biskupów.
W 1991 r., kiedy po raz pierwszy odbywały się w Polsce Światowe Dni Młodzieży, wzięło
w nich udział wiele setek członków ZHR, pełniąc kolejną Białą Służbę przy Janie Pawle II.
Już wtedy przekonaliśmy jaką moc ma modlitwa tysięcy młodych chrześcijan z całego
świata, przykład ich wiary i dzielenie się nią z innymi.
W przyszłym roku kolejne pokolenie harcerzy będzie miało szansę w Krakowie
zaświadczyć o swoim przywiązaniu do Boga i pełnić służbę. Zuchom, harcerkom,
harcerzom i instruktorom ZHR pomóc w tym mogą sprawności „Źródła Wiary” i „Biała
Służba 2016”, które będziemy przez najbliższy rok zdobywać w naszych środowiskach.

1. Naczelnictwo
1.1. Informuję, że w związku z rozpoczęciem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży
2016 Naczelnictwo Uchwałą 299/5 z dnia 27 maja 2015 r. zatwierdziło regulamin
sprawności „Źródła Wiary” i „Biała Służba 2016” .
Aktualna wersja regulaminu sprawności „Źródła Wiary i „Biała Służba 2016” stanowi
załącznik nr 1 do rozkazu.
2. Światowe Dni Młodzieży 2016
Zgodnie z decyzją Zarządów Okręgów powołuję na Okręgowych Koordynatorów
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 r.:
w Okręgu Dolnośląskim - pwd. Łukasza Poznańskiego,
w Okręgu Górnośląskim - phm. Agatę Mrall- Markowicz,
w Okręgu Kujawsko-Pomorskim - pwd. Mikołaja Mileckiego,
w Okręgu Mazowieckim - Obwód „Ziemia Radomska” – pwd. Monikę Zielińską,
w Okręgu Lubelskim - hm. Katarzynę Kańczugowską,
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w Okręgu Łódzkim - hm. Marię Szymankiewicz,
w Okręgu Podkarpackim pwd. Aleksandrę Grabowy,
w Okręgu Pomorskim - phm. Szymona Jelińskiego,
w Okręgu Północno-Zachodnim phm. Krystynę Łapko,
w Okręgu Wielkopolskim phm. Franciszka Bandurskiego.
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