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Sokołów Podlaski, 12.12. 2018 r.

Rozkaz L. 17 / 2018
Druhny i Druhowie! Przyjmijcie serdeczne życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
zdrowia, miłości, jedności i wszelkiej pomyślności dla Was, Waszych Rodzin, Gromad, Drużyn
i Kręgów Instruktorskich oraz pokoju dla kraju i świata!
Przed nami 28. Akcja Betlejemskie Światło Pokoju pod hasłem: ŚWIATŁO, KTÓRE ŁĄCZY…
Ten wieczny ogień, ten znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania,
zanieście do Waszych i Waszych Przyjaciół domów; do harcówek, szkół, zakładów pracy i na groby bliskich.
Zanieście Światło do kościołów, szpitali, domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych, na mogiły
Bohaterów Niepodległości i naszych Przyjaciół, którzy odeszli na Wieczną Wartę.
Betlejemskie Światło Pokoju jest światłem pokornym. Pokora jest nam niezbędna, by współpracować,
by być otwartym na nowe wyzwania. Potrzebne jest nam to pokorne Światło, by pracować nad sobą, nad
swoim charakterem.(…) zwróćmy uwagę na to, co nas łączy, co nam jest wspólne i cieszmy się z tego,
co jest dobrem wspólnym,(…) Tak wiele mamy wspólnego, że dzięki temu jesteśmy Braćmi. Między braćmi
nie zawsze wszystko musi być w porządku i nie we wszystkim muszą być zgodni, są różnice zdań, ale liczą
się fakty, które są tak ważne, że nie mogą na skutek pewnych różnic przekreślić tego, co nas łączy
i co stanowi podstawę naszego braterstwa.
Niosąc Betlejemskie Światło Pokoju, szukajmy tego, co nas łączy.
Niech tegoroczne Betlejemskie Światło Pokoju, łączy nas w służbie dla kształtowania wolności
i niepodległości i przypomina nam wielkie wydarzenia jako znaki, które nas łączą. W ten wyjątkowy
czas wspomnijmy raz jeszcze bliskie naszym sercom rocznice: 100 - lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości i 100 - lecie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz zasługi harcerek i harcerzy
w kształtowaniu wolności i niepodległości
1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje
1.2.1.Informuję, że wyjazd do Warszawy na uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju nastąpi
dnia 16.12. 2018 r. o godz.13:30, sprzed Sokołowskiego Domu Harcerza.
1.2.2. Informuję, że uroczystość przekazania Betlejemskiego Światło Pokoju w Warszawie, odbędzie się
16.12. godz. 16.00 w Archikatedrze św. Jana
1.2.3. Informuję, że Spotkanie Świąteczne Kadry i Komendy Hufca odbędzie się 03.01.2019 r. o godz. 16:00
w Sokołowskim Domu Harcerza.
1.2.4. Informuję, że Zbiórka Komendy Hufca odbędzie się dnia 03.01. 2019 r. o godz.17:30.
1.2.5. Informuję, że 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy p. h. „Pomaganie jest dziecinnie
proste”, odbędzie się dnia 13.01. 2019 r.
12.
Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Pochwały
12.1.1.Udzielam pochwały hm. Annie Chmiel i 45 DH „Cienie” z Sabni za zdobycie Harcerskiej Odznaki
Jubileuszowej „100 lat ZHP i Niepodległości” Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki.
12.1.2.Udzielam pochwały phm. Annie Kożuchowskiej-Kurylak, pwd. Adamowi Mazurkowi
i 22 DH „Pędziwiatry” z Jabłonny Lackiej za zdobycie Harcerskiej Odznaki Jubileuszowej
„100 lat ZHP i Niepodległości” Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki.
CZUWAJ !
/-/ hm. Bożenna Hardej

