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Zbliża się czas, kiedy to Betlejemskie Światło Pokoju przybędzie swoją długą drogę, aby
wreszcie trafić do Elbląga, a następnie na nasze wigilijne stoły. Jest to czas refleksji,
oczekiwania, a także nadziei i zauważenia - zauważenia człowieka. Takie właśnie hasło
towarzyszy nam w tym roku podczas przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju.
Już po raz dwudziesty piąty Światło zapalone zostanie w Grocie Narodzenia Pańskiego w
Betlejem. Następnie dzięki niosącym je skautom trafi do Wiednia, dalej na Słowację i w końcu
do Zakopanego, gdzie harcerze z całej Polski odbiorą je z rąk słowackich skautów. Już 13
grudnia ponad 1650 harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, będzie czekać na odebranie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Po uroczystym jego przekazaniu harcerze zabiorą je do swoich miejscowości i domów, aby tam
podzielić się nim z innymi. Tak właśnie będzie wyglądać droga, jaką przebędzie Światło, aby w
końcu rozświetlić nasze wigilijne stoły.
„Zauważ człowieka” - tak brzmi hasło tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju. Kiedy XXI
wiek stał się czasem pędu i ogromnego rozwoju techniki, bardzo ciężko dostrzec jest nam
potrzeby i problemy innych ludzi. Żyjąc z dnia na dzień, w ciągłym pośpiechu, trudno jest nam
zauważyć, że ktoś obok nas może potrzebować pomocy, a nawet samego dobrego słowa czy
zrozumienia. Wielu ludzi nawet o to nie prosi, tych ludzi trzeba samemu zauważyć. Harcerki i
harcerze Związku Harcerstwa Polskiego pragną uwrażliwić nasze społeczeństwo na takie,
często błahe i wydające się mało ważne, potrzeby innych ludzi. Betlejemskie Światło niech
umacnia nasze braterstwo, współczucie i otwarte serce. Niech sprawi, abyśmy chętnie
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współpracowali dla dobra innego człowieka, współpracowali nie tylko podczas akcji, ale również
przez cały najbliższy rok.
Wobec tego chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na uroczystość przekazania
Betlejemskiego Światła Pokoju. Przekazanie będzie miało miejsce podczas wigilijnego
spotkania elblążan 20.12.2015 r. o godz. 15:15 pod główną sceną przy elbląskiej katedrze.
Pragniemy podzielić się nie tylko Światłem, ale również uśmiechem, dobrym słowem i
życzliwością. Mamy nadzieję na liczne przebycie mieszkańców naszego miasta.
Kamila Niewinowska, Harcerska Służba Informacji
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