Betlejemskie Światło
Pokoju
Historia.
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz
pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część
wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych
na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób
potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w
ciemności” i była propagowana przez Austriackie
Radio i Telewizję (ORF).
Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych
instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem
pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.
Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających
charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania
Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty
polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są
działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie
wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach
izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i
palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła
znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około
tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas
której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu
krajów europejskich.
Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie
Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do
Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy
dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na
wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

„Zauważ człowieka” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Już po raz dwudziesty piąty harcerze i harcerki staną się strażnikami światła, które jest symbolem
nadziei i pokoju między narodami.
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili(Mt 25,40).
XXI wiek, to czas globalizacji i licznych osiągnięć techniki w XXI w. Owocem ich jest coraz szybsze i nie
zawsze łatwiejsze życie codzienne. W tych warunkach o wiele łatwiej zgubić drogę, którą każdy człowiek
podąża w rodzinie czy społeczeństwie. Człowiek jest zmuszony prosić o pomoc drugiego człowieka. Nie
przychodzi mu to łatwo. Trudno zwrócić się do kogoś z prośbą o dobre słowo, o poradę, życzliwe
wysłuchanie i zainteresowanie się naszymi sprawami. Wielu ludzi samotnych, starszych, a często i
chorych czeka na to, aby ktoś się nimi zainteresował i pomógł. Trzeba wielkiej wrażliwości, aby ich
dostrzec w tłumie. Czekają na człowieka, który ich zrozumie, nie zlekceważy i chętnie im pomoże. Są
również i tacy, którzy nie chcą ujawnić swoich potrzeb, nieraz bardzo ważnych i pilnych. Ukrywają je.
Czasami może to płynąć z ambicji, często z nieśmiałości. A może delikatność nakazuje im ukrywanie
swoich potrzeb ? Takich ludzi niełatwo dostrzec. Trzeba ich po prostu szukać.
My, harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju
pragniemy uwrażliwić na wszystkie potrzeby współczesnego człowieka, byśmy proszącym radośnie
spieszyli z pomocą, milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się odnajdywali i okazywali im
pomoc. Betlejemski Ogień niech umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka. Niech
obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cudze potrzeby.
Na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju zapraszamy dnia 20.12.2015r. o godz. 11.00 do
Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
zuchy z 1 Tanowskiej Gromady Zuchowej „Sokoliki”
harcerze z 1 Tanowskiej Drużyny Harcerskiej „Sokoły”

