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Druhny i Druhowie!
Zuchy
Harcerki i Harcerze
Instruktorki i Instruktorzy
Związku Harcerstwa Polskiego
„Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek
komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz. Niech tego nie odkładam ani nie
zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej.”

św. Paweł
Odszedł Człowiek. Wielki Polak, Syn Swej Ziemi, Wieczny Pielgrzym. Niezawodny Przyjaciel. Sługa
Wszystkich. Człowiek Niosący Nadzieję, Zmieniający Oblicze Ziemi, Przyjaciel ludzi – Ojciec Święty Jan
Paweł II.
Żadne słowa nie oddadzą wielkości tego Piotrowego Następcy. Żadne też słowa nie oddadzą naszego
smutku, żalu i bólu. Pogrążone w żałobie miliardy ludzi na całym świecie, różnych ras i wyznań,
prawosławni, muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie są najlepszym dowodem na to, ze zjednoczył Świat
ponad granicami, wyznaniami, kulturami, w duchu ekumenizmu, dialogu i szacunku dla innych. Nauczał
nas widzieć w każdym innym człowieku brata i przyjaciela.
Był dla wszystkich niekwestionowanym autorytetem. Autorytetem, o który dziś tak trudno. Byliśmy silni
jego siłą, mądrzy jego mądrością. To On dodawał nam wiary, nadziei i miłości. Głosząc nauki Chrystusa
nauczał nas, jak być człowiekiem w każdej sytuacji. Pokazał nam własnym życiem, jak nieść krzyż
wsparty na wartościach dekalogu. Dał nam świadectwo siły wiary i charakteru. Żył dla innych, łamiąc
schematy. Jako pierwszy Papież modlił się w synagodze, udzielił wywiadu prasowego, zrezygnował z
lektyki, był autorem bestsellerów, nagrał płytę, jeździł na nartach, pływał w basenie, chodził po
Tatrach…
My, harcerki i harcerze myślimy o Nim bardzo ciepło, jak o naszym ukochanym Druhu. Przez cały swój
pontyfikat towarzyszył nam w naszej harcerskiej wędrówce ku Bogu. Spotkaliśmy się z Nim podczas
Zlotu ZHP w 1991 roku w Częstochowie, słuchaliśmy Go podczas wszystkich Światowych Dni Młodzieży,
pełniliśmy Białą Służbę w trakcie Jego każdej wizyty w Kraju. W 1997 roku w pierwszą rocznicę powrotu
ZHP do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego przyjął nasze najwyższe harcerskie honorowe
wyróżnienie – Laskę Skautową „Niezawodnemu Przyjacielowi”. Słuchając Jego przesłań skierowanych do
harcerek i harcerzy rzeczywiście czuliśmy, że mamy w Nim niezawodnego przyjaciela.
Niejednokrotnie napominał nas, byśmy nie zgubili wielkiego skarbu, który nosimy w sobie i którym jest
każdy z nas. Przestrzegał, abyśmy lekkomyślnie nie przeżywali swojej młodości. Namawiał też nas,
abyśmy nie byli bierni, obojętni na krzywdę drugiego człowieka, abyśmy CZUWALI. Nadszedł czas
egzaminu, w którym udowodnimy, czy zrozumieliśmy Jego przesłanie i jak potrafimy je realizować w
codziennym życiu.
Druhny i Druhowie!
1) ogłaszam miesięczną żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego,
2) polecam okryć kirem sztandary harcerskie,
3) polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie,
4) zalecam każdej instruktorce i instruktorowi ZHP refleksję na temat słów, które kierował do Świata
Jan Paweł II i wykorzystanie ich w codziennej pracy wychowawczej,
5) polecam odczytać ten rozkaz na zbiórkach we wszystkich środowiskach harcerskich.
Czuwaj!
hm. Wiesław Maślanka

