Druhny i Druhowie, Bracia w kapłaństwie!

Czuwaj!
Serdeczne Was pozdrawiam. W aurze pięknej, polskiej złotej jesieni przetaczają się przez
nasze głowy kłęby myśli oraz emocji i czuję coraz silniejszą potrzebę spotkań, modlitwy
i rozmów z Wami.
Patrząc na naszą historię, wspominając naszych skautowych i harcerskich Ojców, jestem
przekonany, iż obecny czas jest dla nas kolejnym wyzwaniem i próbą. Skauci oraz harcerki i harcerze
wielokrotnie udowodnili swoją siłę i determinację w pracy nad sobą, pomocy innym i budowaniu
wspólnego dobra. Fundamentem naszej siły jest hart ducha, który ma swoje oparcie w wierze
i w zaufaniu Bogu Ojcu. Niezależnie od otaczającej na sytuacji, zagrożeń i ograniczeń, spotkanie
z żywym Chrystusem jest nam potrzebne, jak zwykłe powietrze.
Podstawą jest modlitwa, ta indywidualna i ta we wspólnocie, zwłaszcza tej harcerskiej. Jako
drużynowi i instruktorzy, wspólnie z kapelanami i duszpasterzami zadbajmy o taką możliwość. To nasz
obowiązek. Ograniczenia liczbowe obecności wiernych na nabożeństwach nieco komplikują sprawę,
ale to tylko powinno pobudzać naszą kreatywność. Nie jest dobrym rozwiązaniem uciekanie się
natychmiast do formuły „online” i obyśmy nie musieli na tym bazować. Dzisiaj po wielu miesiącach
takiej wirtualnej aktywności szczególną troskę musimy wykazywać w budowaniu naszych
bezpośrednich relacji i więzi. Płaszczyzna duszpasterska świetnie do tego się nadaje, gromadzi nas
ponad podziałami, gdzie stajemy wszyscy równi wobec tajemnicy Zbawienia.
Nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego spotkania człowieka z człowiekiem, a także naszej
wspólnoty z Chrystusem w Eucharystii i sakramencie pojednania. Spróbujmy znaleźć kapłanów,
kościoły i kaplice, gdzie zgodzie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, wszyscy będziemy mogli
uczestniczyć w „żywych” nabożeństwach.
Organizacyjnie należy wziąć pod uwagę przynajmniej dwa aspekty: częstość spotkań i ich
lokalność, ponieważ musimy uwzględnić ograniczenia liczbowe i nie powinniśmy wymuszać
niepotrzebnego przemieszczania się. Jako środowiska harcerskie jesteśmy do tego bardzo dobrze
przygotowani, jak mało kto.
Zwróćcie proszę uwagę, że stajemy przed niezwykłą szansą umocnienia naszych wspólnot,
wzajemnego wspierania się w nowych i niełatwych sytuacjach, a co najważniejsze, osobistego
świadectwa wiary.
Modlę się za Was, szczęść Boże!
ks. hm. Robert Mogiełka, Kapelan Naczelny ZHR

ZADANIE
1. Uzgodnijcie z kapłanami możliwość dodatkowych mszy św. (poza zwykłym porządkiem parafialnym,
czy zakonnym).
2. Zorganizujcie lokalnie w Waszych środowiskach msze św.
3. Rozważcie cotygodniowe msze św., aby wszyscy z Waszych środowisk mieli szansę chociaż raz
w miesiącu w nich uczestniczyć.
4. Zadbajcie o możliwość spowiedzi.
5. Wykorzystajcie msze św. do umacniania naszej harcerskiej wspólnoty przyjaciół oraz rozeznajcie,
czy są w Waszych środowiskach osoby lub rodziny, które wymagają dodatkowego wsparcia
i podejmijcie właściwą służbę.

