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Rozkaz L 21 / 16
Druhny i Druhowie! Przeżywamy szczególny czas przygotowań do świąt,
kończymy realizację Programu wychowawczego hufca „Dokąd idziemy...?”.
Zapamiętajmy, że nasza wspólna droga była pełna przyjaźni, przygód i wyzwań.
Przed nami zadania w ramach 26. Akcji „Betlejemskie Światło Pokoju”.
Przekazuję Wam na tę wędrówkę drogowskaz:
My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie.
Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest
darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Odważnie twórzmy
pokój”. Pokój trzeba szerzyć – wnosić i wprowadzać w codzienne życie, powinien dotyczyć
naszego działania! Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy
w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie
ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają.
My, harcerki i harcerze nie możemy reprezentować postawy pasywnej. Zatem tworzenie
pokoju wymaga od nas wielkiego wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów,
a czasem nawet własnych ambicji i emocji... Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego
kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas, to szukanie
dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że taka
postawa jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez względu na to,
kim i jaki on jest! Tworzenie pokoju to szukanie dobra w drugim człowieku.
Druhny i Druhowie! Niech Wasze Święta Bożego Narodzenia będą
rozjaśnione Światłem Betlejemskim oraz wypełnione słońcem, zdrowiem. miłością,
przyjaźnią i serdecznymi spotkaniami z bliskimi!
Niech ta wyjątkowo piękna, radosna, rodzinna atmosfera przeniesie się na pozostałe
dni tego roku i wszystkie dni Nowego Roku!
1.
Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje
1.2.1. Przypominam, że wyjazd do Warszawy na uroczystość przekazania Betlejemskiego
Światła Pokoju nastąpi dn.12.12.2016 r. o g.15:00 sprzed Sokołowskiego Domu Harcerza.
1.2.2. Informuję, że Uroczystość przekazania BŚP odbędzie się w Archikatedrze
Św. Jana Chrzciciela o godz.18:00 w Warszawie.
1.2.3. Informuję, że Ks. pwd. Piotr Pędzich Kapelan Diecezjalny ZHP i Komenda Hufca
w Bielsku Podlaskim zapraszają do Bielska Podl. dn. 20.12.2016 r.g.16:00 na uroczystość
przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju i na przełamanie się opłatkiem z Ks. Biskupem.
1.2.4. Informuję, że Świąteczna Zbiórka Kadry Hufca odbędzie się dn.28.12.o godz.15:00.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały ks. pwd. Mariuszowi Krollowi i 66 SDH "Wilki” za zajęcie
II miejsca w konkursie ZHP, który odbył się w dniach 14 – 20.11.2016 r. pod hasłem
„Razem dla pokoju”, w ramach 18. edycji europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej.
CZUWAJ !
/-/ hm. Bożenna Hardej

