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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice naszych podopiecznych, Przyjaciele Skautów
Europy!

Zbliża się kolejny Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego, do której należy nasze
polskie Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Skauci Europy uczestniczą w
modlitwach za swój ruch w okolicy uroczystości Zwiastowania Pańskiego, gdyż to Matce Bożej
Zwiastowania zawierzyli się po raz pierwszy podczas zlotu Eurojam we Francji w 1984 w trakcie
pielgrzymki do katedry Notre Dame w Paryżu. Od tego czasu Skauci Europy w okolicach 25
marca, spotkają się wraz z rodzicami i przyjaciółmi, by odnowić to zawierzenie. Również w tym
roku organizujemy z tej okazji pielgrzymkę dwóch hufców rawskich (męskiego i żeńskiego).
Pojawiają się na nim skauci i skautki z Rawy, Skierniewic, Łowicza i Tomaszowa
Mazowieckiego, a także, ku naszej radości, wielu z Państwa. Jest to jedyny moment w roku, w
którym spotyka się całe nasze lokalne środowisko i wykorzystujemy go, by wspólnie zawierzyć
siebie i nasze dzieło Maryi. Dlatego właśnie całego serca zapraszamy Państwa 24 marca do
Boguszyc na coroczną pielgrzymkę z okazji Dnia Modlitw za FSE!

W tym roku naszym celem będą Boguszyce. W zabytkowym, XVI-wiecznym kościele z
renesansowymi polichromiami ugości nas ks. proboszcz Zbigniew Kaliński, który przez kilka lat
sprawował swoją posługę w Rawie Mazowieckiej.

Poza wspólnym dla wszystkich aspektem wędrowania, program pielgrzymki różni się dla każdej
grupy wiekowej: wilczki uczą się poprzez zabawę i radość; harcerze i harcerki przeżywają
przygodę gotując na ogniu; z kolei wędrownicy i przewodniczki koncentrują się na służbie w
jednostkach i pomaganiu innym. Każdego roku przygotowujemy również specjalny plan dla
Państwa. Poza elementami wspólnymi dla wszystkich, jak Msza Święta czy obiad, obejmuje on
blok konferencji na tematy związane między innymi z wychowaniem dzieci czy wartościami
skautingu. Na rozpoczęcie wspólnego dnia proponujemy Państwu włączenie się w krótką
wędrówkę połączoną z modlitwą. Trasa będzie przebiegała z Miasteczka Krwi Chrystusa na
Chrustach do Boguszyc (ok. 5 km).
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Aby umożliwić nam sprawną organizację całej imprezy, uprzejmie prosimy o wypełnienie
internetowego formularza (menu po lewej stronie). Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!
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