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Druhny i druhowie!

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” (Mt 5, 7)
Papież Franciszek ustanowił w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia.
Rok Miłosierdzia jest czasem sposobnym do zmiany dotychczasowego stylu życia.
Bóg posyłając do nas swego Syna, Jezusa Chrystusa i umacniając nas Duchem Świętym
otwiera szeroko drzwi Kościoła, drogę zbawienia.
Amen.
1. Krzyż Honorowy ZHR
1.1. Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR nadaję Krzyż Honorowy PRO AMICO
śp. Ojcu Janowi Górze dominikaninowi.
Ojciec Jan, jak sam mówił, nigdy nie był harcerzem, ale jako duszpasterz poznał, zrozumiał
i zachwycił się polskim skautingiem. Bardzo cenił dorobek wybitnych instruktorów harcerskich,
szczególnie bliski był mu harcmistrz Aleksander Kamiński.
Dlatego bez wahania na początku lat 80-tych podjął się roli duszpasterza harcerskiego,
pierwszego w Poznaniu od wielu lat – zapoczątkował działalność Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy
Grodu Przemysława, które funkcjonuje do dzisiaj. Doskonale rozumiał nasze problemy i potrzeby.
Kiedy duszpasterstwo przekazał następcy, nadal utrzymywał żywe relacje ze środowiskiem
harcerskim.
Bardzo bliską współpracę ze środowiskiem poznańskim i wielkopolskim ZHR podjął na
przełomie 1996 i 1997 roku, kiedy poprosił nas o pomoc w zorganizowaniu pierwszego spotkania
młodzieży na polach lednickich pod Rybą – Bramą III Tysiąclecia. Mówił: „(…) na kogo ma liczyć, jak
nie na harcerzy?” Od tego czasu, co roku zapraszał nas do uczestnictwa i współtworzenia spotkań na
Lednicy. Podobnie na Jamnej, zawsze serdecznie przyjmował harcerki i harcerzy.
Wiedział, że podobnie jak Biała Służba podczas papieskich pielgrzymek, pozwoliła się odrodzić
polskiemu harcerstwu, tak Harcerska Służba Lednica pomagała nadawać naszej wychowawczej pracy
praktyczny wymiar.
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Patrzył na nas przez pryzmat Roty Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, które bardzo dobrze
znał. Uważał, że szczególnie na harcerkach i harcerzach spoczywa obowiązek współtworzenia
przyszłych elit Polaków – patriotów, pełniących służbę Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim.
Był przekonany, że dochowamy wierności naszym ideałom, zaradności i gotowości do służby. Dlatego
zawsze stawiał nam poprzeczkę wyżej niż innym.
Był wzorem dla wielu naszych instruktorek i instruktorów – inspirował, mobilizował, karcił – po
prostu – BYŁ NASZYM SERDECZNYM I ODDANYM PRZYJACIELEM.
Ojcze Janie!
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej dzięki Tobie i spotkaniom lednickim jest znacznie bogatszy.
Dziękujemy!

2. Jubileusz 800-lecia Zakonu Dominikanów
Ojcom i Braciom Dominikanom, Kaznodziejom dziękujemy za niezwykle owocną posługę
duszpasterską, za wieloletnią współpracę w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Życzymy Wam, byście pod opieką Boga i Matki Bożej trwali w swoim charyzmacie i służyli wszystkim
potrzebującym, wskazując drogi do zbawienia.
Szczęść Boże!

Czuwaj!
Przewodniczący ZHR

hm. Grzegorz Nowik HR
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