Biała Służba 2019
Kiedy na Mszy św. kończącej Światowe Dni Młodzieży w Krakowie Papież Franciszek ogłosił Panamę jako
kolejnego organizatora spotkania młodych z całego świata, wydawało się, że spotkanie na drugiej półkuli
będzie czymś bardzo odległym dla harcerek i harcerzy ZHR. Jednak już po chwili, kiedy Prezydent tego kraju
– doceniając zaangażowanie naszej organizacji w zabezpieczenie medyczne zaprosił na spotkanie
przedstawicieli ZHR – nasz udział w Światowych Dniach Młodzieży na granicy obu Ameryk stał się bardziej
realny.
Od tamtego dnia cała organizacja, a w szczególności Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
przygotowuje się do uczestnictwa i służby w tym wydarzeniu.
Sprawność, którą przedstawiamy, ma być sposobem przygotowania każdej indywidualnej harcerki i każdego
indywidualnego harcerza do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zadania przedstawione poniżej mają być
sposobem na wzrost każdego z uczestników, ale również i ich środowisk, związanym w udziałem w
spotkaniu młodych z Papieżem Franciszkiem. Tym bardziej, że zasadniczą część harcerek i harcerzy jadących
do Panamy będą stanowić przede wszystkich liderzy (drużynowi, przyboczni, osoby dorosłe) dlatego
wymagania sprawności zakładają także działania na rzecz innych.
Wiemy też, że nie wszyscy członkowi naszego ZHR będą mogli wziąć udział w panamskim spotkaniu. Tym
bardziej niech możliwość zdobycia – bądź do bądź – elitarnej sprawności będzie dodatkowym bodźcem do
rzetelnej realizacji zadań, a nie pójścia na skróty. Ufamy, że zdobyte krążki sprawności będą noszone z
dumą.
Przy realizacji zadań, oprócz realizacji własnych pomysłów, zachęcamy do sięgnięcia do materiałów
przygotowanych przez duszpasterstwo młodzieży.
Wymagania:
Zadanie 1.
Służba jest jednym z najistotniejszych działań harcerek i harcerzy ZHR. Są takie momenty, gdy mając okazję
do służby, możemy wziąć udział w niezwykłych wydarzeniach, czy też poznać ciekawe zakątki świata. Tak
będzie i w Panamie. Niemniej - to właśnie służba pielgrzymom na miejscu jest naszym głównym zadaniem.
Weźmie udział w wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży w Panamie i podejmie służbę na rzecz tego
wydarzenia.
Zadanie 2.
Niezwykle istotnym elementem przygotowania do udziału w Światowych Dniach Młodzieży jest modlitwa.
Kościół wskazuje nam konkretne intencje, w których należy się modlić przygotowując się do tego
wydarzenia. Nie do przecenienia jest również fakt, że organizując modlitwę w gronie wspólnoty budujemy
swoją – i nie tylko swoją – wiarę.

Podejmie modlitwę indywidualnie lub we wspólnocie (np. w gronie zastępu zastępowych lub grupie osób
jadących do Panamy) każdego 22 dnia miesiąca za Światowe Dni Młodzieży w szczegółowych intencjach
wskazanych przez ogólnopolskie duszpasterstwo młodzieży.
lub
Zaanimuje modlitwę dla konkretnej grupy, czy to harcerzy, czy to pielgrzymów lub osób nas goszczących
w Panamie (warto skorzystać z materiałów ze strony http://www.kierunekpanama.pl)
Ślad (zdjęcie, relacja) z tego wydarzenia opublikuj na https://www.facebook.com/zhr.sdm/
lub
Weźmie udział w przynajmniej jednej katechezie z biskupami lub innym wydarzeniu formacyjnym
organizowanym przez Kościół w Panamie.
Ślad (zdjęcie, relacja) z tego wydarzenia opublikuj na https://www.facebook.com/zhr.sdm/

Zadanie 3.
Niech Twój udział w spotkaniu w Panamie będzie z pożytkiem również dla innych harcerek i harcerzy w
Twoim otoczeniu. Przygotuj spotkanie, które pobudzi ich wiarę i poznanie Maryi lub jednego z świętych
patronów ŚDM w Panamie.
Przygotuje i przeprowadzi w swoim środowisku (gromadzie / drużynie / hufcu) przynajmniej jedną formę
pracy harcerskiej związanej z tematyką Światowych Dni Młodzieży w Panamie (np. dzień skupienia,
różaniec, gra, spotkanie modlitewne, dyskusja, relacja z Panamy, pielgrzymka lub inna dowolna).
Przy
przygotowaniu
form
pracy
warto
skorzystać
z
materiałów
formacyjnych:
http://www.kierunekpanama.pl/przygotowanie-duchowe. Jednocześnie podziel się swoimi pomysłami i
sposobem, w jaki je zrealizowałeś w Internecie (np. na stronie czy Facebooku drużyny, hufca, HOPRU itp.)
Uwaga! Zadanie może być zrealizowane po powrocie z Panamy.

Zadanie 4.
Dokładnie zapozna się z tematyką ŚDM w Panamie. Pozna jakie jest hasło, co oznacza logo. Zapozna się z
przesłaniem papieża na ŚDM. Pozna świętych patronów tego wydarzenia.
Wytyczne:
Wszystkie 4 zadania muszą być zrealizowane.
Wykonanie zadań weryfikowane jest na podstawie formularza (kliknij tutaj). Przyznanie sprawności
ogłaszane jest w rozkazie Komendanta BS 2019.

