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Dokładnie dziesięć lat temu pisałem  moje pierwsze Słowo Kapelana do młodzieży ZHP. 

Nawiązałem  wtedy do nominacji na  Kapelana Okręgu Wielka Brytania,  którą podpisał   

pierwszego października 2006 roku Naczelny Kapelan ZHP pgK ks. prałat hm Zdzisław 

Peszkowski. Miałem kontynuować  misję  mojego poprzednika o. Olafa Ślepokury OFMConv. 

Mimo upływu czasu  idea służby Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi  jest wciąż aktualna . 

Polskie harcerstwo  na wyspach brytyjskich  jest wciąż żywe, a nawet możemy z radością 

powiedzieć, że jego zastępy się powiększają dzięki nowym przybyszom z Polski w ostatnich  

dwunastu latach.  

 

Przeżywamy kolejny Adwent w naszym życiu. Ma nas przygotować na  duchowe i głębokie  

przeżycie pamiątki historycznego przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego , jak również 

uwrażliwić nasze sumienia  na Jego przyjście przy końcu czasów.  Dlatego  tak często słyszymy w 

Adwencie  wezwanie  do czuwania i modlitwy oraz spełniania dobrych uczynków. W tym celu 

trzeba się wyciszyć, znaleźć czas  na czytanie Pisma świętego  i medytację Słowa Bożego.  Nie 

możemy zapomnieć  o sakramencie pojednania. Warto przypomnieć  sobie co nam powiedział św. 

Jan Paweł II: „ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. 

Doświadczenia historyczne mówią  nam o tym,  ile kosztowała cały naród okresowa 

demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego 

pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. A więc czuwajcie!” 

 

Z pierwszą niedzielą Adwentu  rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski, którego hasłem  

są słowa: „ Idźcie i głoście”. Na mocy chrztu świętego  wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami 

i  jesteśmy powołani do głoszenia  światu Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. 

Pytajmy  samych siebie jak to czynimy w naszych środowiskach.  Niech nam pomogą  w tej  

ważnej misji słowa papieża Franciszka, który  rok temu,  24 grudnia  2015 roku tak   między  

innymi mówił: „ W świecie, który często jest surowy wobec grzesznika, a łagodny wobec 

grzechu, musimy pielęgnować silne poczucie sprawiedliwości, poszukiwania i realizacji woli 

Boga. W obrębie kultury obojętności, która nierzadko staje się w ostateczności bezlitosna, 

niech nasz styl życia napełniony będzie litością, empatią, współczuciem,  miłosierdziem 

czerpanymi codziennie ze studni modlitwy. Podobnie jak oczy pasterzy  z Betlejem, niech 

także i nasze oczy wypełnią się podziwem i zachwytem, kontemplując Dzieciątko Jezus, Syna 

Bożego”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zarządowi Okręgu ZHP  Wielka Brytania, Starszyźnie Harcerskiej, Harcerkom, Harcerzom, 

Zuchom, Członkom Starszego Harcerstwa i Kół Pzyjaciół Harcerstwa  przesyłam serdeczne 

życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2017. 

                                                                        Czuwaj! 

Huddersfield,   4.12.2016r.                                               
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