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Warszawa, 4 czerwca 2005 r.
PRZEWODNICZ¥CY
ZWI¥ZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ

Rozkaz L 8/2005
Druhny i Druhowie !
Od kilku lat uczestniczymy w lednickich spotkaniach u Ÿróde³ polskiego chrzeœcijañstwa. Przybywaj¹c do tego historycznego miejsca mamy œwiadomoœæ nieustaj¹cego
pochodu, jaki przez pokolenia odbywa siê na naszej ziemi i obejmuje nasze serca. Nie chcemy jednak ¿yæ tylko przesz³oœci¹, ale wchodzimy z ca³ym tym dziedzictwem w nowe tysi¹clecie i w dzisiejsze oraz jutrzejsze ¿ycie ka¿dego z nas. Staramy siê na nowo odczytywaæ nasze
chrzeœcijañstwo, ka¿dego dnia zadaj¹c sobie pytanie o mnie, o sens mojego istnienia i cel
mojej drogi. Na polach lednickich jakby ³atwiej na te pytania odpowiadaæ, dlatego dziêkujê
Wam za to, ¿e tu przybywacie. Za to, ¿e chcecie s³u¿yæ innym, ale tak¿e sami szukaæ
odpowiedzi na te podstawowe pytania immamentnie zwi¹zane z ¿yciem ka¿dego z nas.
Dzisiejszy czas ma szczególny wymiar wszczepienia w niedawne wielkie narodowe
rekolekcje. Chcemy podtrzymaæ jak najd³u¿ej ten czas wielkiej ³aski. Chcemy jak najd³u¿ej
czerpaæ z darów Ducha Œwiêtego. Pomagaj¹ nam w tym s³owa Jana Paw³a II wypowiadane na
polskiej ziemi:
Cz³owiek bowiem ka¿dy idzie przed siebie. Pod¹¿a ku przysz³oœci. I narody id¹ przed
siebie. I ludzkoœæ ca³a. Iœæ przed siebie - to znaczy nie tylko ulegaæ wymogom czasu,
pozostawiaj¹c za sob¹ przesz³oœæ: dzieñ wczorajszy, rok, lata, stulecia ... Iœæ przed siebie
to znaczy mieæ œwiadomoœæ celu.
...
Pragnê Wam dziœ przekazaæ tego Ducha, ogarniaj¹c sercem z najg³êbsz¹ pokor¹ to
wielkie "bierzmowanie dziejów", które prze¿ywacie.
Wiêc mówiê za Chrystusem samym: "WeŸmijcie Ducha Œwiêtego!"
I mówiê za Aposto³em: "Ducha nie gaœcie!"
I mówiê za Aposto³em: "Ducha Œwiêtego nie zasmucajcie!"
Musicie byæ mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie byæ mocni t¹ moc¹, któr¹ daje wiara!
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Musicie byæ mocni moc¹ wiary! Musicie byæ wierni! Dziœ tej mocy bardziej Wam potrzeba ni¿ w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie byæ mocni moc¹ nadziei, która przynosi
pe³n¹ radoœæ ¿ycia i nie dozwala zasmucaæ Ducha Œwiêtego.
Czuwajcie !
1. S³u¿ba.
1.1.

Mianujê Komendantem Harcerskiej S³u¿by "Lednica 2005"

Pwd. W³odzimierza Siminiaka - Wielkopolska Chor¹giew Harcerzy.
2. Sprawnoœci.
2.1. Wraz z Naczelniczk¹ Harcerek i Naczelnikiem Harcerzy zatwierdzamy sprawnoœæ
"Harcerska S³u¿ba Lednica-2005" i jej Regulamin:
- dla Harcerek i Harcerzy Starszych oraz dla Wêdrowniczek i Wêdrowników,
- dla Harcerek i Harcerzy,
- dla Zuchów.
Czuwaj !
Naczelniczka Harcerek

Naczelnik Harcerzy

Przewodnicz¹cy ZHR

hm. Magdalena Masiak

hm. Pawe³ Zarzycki

hm. Kazimierz Wiatr
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