Gdańsk 2020-06-24

Druhny i Druhowie,
Komendantki i Komendanci!
W obecnej sytuacji epidemicznej Wszyscy stajemy przed wyzwaniem jak
zorganizować świętowanie Dnia Pańskiego, czyli niedzielę na obozie harcerskim w lesie.
Dotychczas podejmowaliście wysiłek, aby niedziela na obozie miała wyjątkowy charakter.
W poprzednich latach, normalnego funkcjonowania, dbaliście o to, aby zapewnić
wszystkim zuchom, harcerkom i harcerzom możliwość uczestnictwa w niedzielnej Mszy
świętej, która była nie tylko spełnieniem Bożego Przykazania, lecz nade wszystko
budowaniem relacji z Bogiem i umacnianiem wspólnoty. Zabiegaliście o obecność
kapłana, możliwość spowiedzi, a wielu z Was organizowało Duszochwaty i Dni Skupienia.
Podobnie wielkim przeżyciem dla uczestników kolonii i obozów było wyjście całego obozu
do kościoła w pobliskiej miejscowości, co było dodatkowo pozytywnym świadectwem
wiary.
Za to wszystko jestem Wam ogromnie wdzięczny, bo wiem, że jeżeli działania
duszpasterskie na kolonii czy obozie są dobrze i godnie zorganizowane, nawet w tak
drobnej rzeczy jak krótka modlitwa na początku dnia lub jego podsumowania, czy
modlitwa przed posiłkiem, to w świadomości młodych ludzi pozostają na lata. Szczere,
z serca płynące zaangażowanie kadry może przyczynić się do budowania mocnej wiary,
a bylejakość ją niszczyć.
Zatem jak się zorganizować w tym wyjątkowym roku, a jednocześnie być w zgodzie
z obowiązującymi przepisami, kiedy zabrania się wyjścia uczestników kolonii czy obozów
do pobliskich miejscowości nawet na Mszę świętą?

Oto kilka sugestii, podpowiedzi, wskazań i kanonicznych interpretacji.
Proszę pamiętajcie, że to komendant kolonii lub obozu ponosi pełną odpowiedzialność za
podejmowane decyzje. Poniżej znajdziecie moje sugestie. Starajcie się znaleźć jak
najlepsze rozwiązania, aby pogodzić ze sobą cele wychowawcze z poczuciem
bezpieczeństwa w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
1. Nie zaleca się przemieszczania kapłanów między obozami, dlatego niech jeden
kapłan ma pod opieką jedną kolonię, obóz, czy zgrupowanie przez wszystkie
niedziele ich trwania. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby kapłan był uczestnikiem
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obozu i stale przebywał na terenie obozu. Jeżeli jednak w sytuacji zupełnie
nadzwyczajnej będzie się przemieszczał, to należy skrupulatnie zachować
wszystkie ograniczenia wynikające z czasu pandemii.
Kontakty należy ograniczyć do czynności związanych ze sprawowaniem
sakramentów. Nie jest wskazane, uczestnictwo kapłana w posiłkach, piciu kawy z
kadrą, zwiedzania podobozów itp. Jest to smutne, ale czas na budowanie relacji z
kadrą obozu i uczestnikami przyjdzie później, gdy ustanie pandemia.
Na mszach powinien być zachowany „dystans społeczny” pomiędzy kapłanem a
wiernymi, a w czasie spowiedzi zarówno kapłan jak i petenci powinni mieć założone
maseczki.
Obowiązkowo należy pamiętać o dezynfekcji rąk i sprzętu liturgicznego.
Jeżeli nie uda się zorganizować przyjazdu kapłana na mszę świętą, a macie
możliwości techniczne (dobre łącze internetowe, agregat, fotowoltaiczne panele,
rzutnik i duży ekran, nagłośnienie) dopuszcza się zorganizowanie mszy on-line. W
takiej sytuacji pamiętajcie o podstawowej zasadzie, że musi to być transmisja w
czasie rzeczywistym, a nie odtwarzanie filmu z mszą.
Jeżeli powyższe warianty, mimo wszelkich starań, nie są możliwe do
zorganizowania, to zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Kanonicznego
brak uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej nie niesie ze sobą sankcji grzechu
ciężkiego, o czym należy poinformować uczestników, aby nie wzbudzać niepokoju
sumienia. Jednocześnie ten fakt nie zwalnia z obowiązku godnego świętowania
Dnia Pańskiego, a zatem zalecam zorganizowanie nabożeństwa dla całego obozu
(odpowiednie materiały są załączone lub dostępne na wiara.ezhr.pl)
Przypominam, że na stronie wiara.zhr.pl znajduje się mapka z informacjami, gdzie
obecnie mieszkają kapelani i duszpasterze harcerscy. Może pomoże to Wam w
szukaniu wsparcia u naszych księży.
Bardzo proszę komendy chorągwi i zarządy okręgów o wsparcie komendantów
kolonii i obozów. Wiara jest naszą wspólną sprawą i wspólnym dobrem.

Z serca Wam błogosławię,

Czuwaj!
ks. hm. Robert Mogiełka
Kapelan Naczelny ZHR

