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Na fotografii załączonej do tegorocznego Słowa Kapelana na Dzień Myśli  Braterskiej widzimy 

piękny moment  składania przyrzeczenia harcerskiego przez ks. Wacława Pokrzywnickiego, 

marianina z  Ealingu.  Ceremonia ta miała miejsce w Domu Harcerskim w Londynie  w sobotę 16 

stycznia 2016 roku w czasie Opłatka Naczelnictwa. Ks. Wacław klęczy przed sztandarem i 

dotykając prawą ręką  sztandaru wypowiada uroczyste słowa: Mam szczerą wolę całym życiem 

pełnić służbę  Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim, być posłusznym prawu 

harcerskiemu.  Przyrzeczenie odbiera  Naczelnik ZHP Marek Szablewski, a świadkami tego 

wydarzenia są zaproszeni goście na czele z Rektorem PMK ks. prałatem Stefanem Wylężkiem.  

 

Wszyscy kiedyś wypowiadaliśmy słowa przyrzeczenia harcerskiego i wiemy, że to było 

stosunkowo łatwe. Gorzej jest w praktyce spełniać jego wymagania.   Z okazji Dnia Myśli 

Braterskiej  pytajmy  siebie, czy  byliśmy wierni prawu harcerskiemu, a szczególnie jak 

praktykujemy  zasady i ducha braterstwa  w świecie rozdzieranym przez nienawiść i wojny, gdzie 

jest tyle niesprawiedliwości i poniżania drugiego człowieka.  Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa  

mamy nieść  dzisiejszemu światu  Jego wezwanie do miłości wszystkich ludzi, posuniętej nawet do 

miłości nieprzyjaciół.  To wyjątkowe  nasze powołanie  przypomina nam szczególnie w tym roku   

Kościół w naszej Ojczyźnie. Obchodzimy 1050. rocznicę wielkiego wydarzenia w historii naszego 

narodu.  W Wielką Sobotę roku 966  Mieszko I  przyjął chrzest  i  Polska weszła wtedy do wielkiej 

rodziny narodów chrześcijańskich.  

 

  Ks. Prymas  Wojciech Polak tak pięknie  powiedział niedawno: „ Mieszko usłyszał w czasie 

chrztu świętego te same słowa, które my słyszymy. Wyznał tę samą wiarę i podjął to same 

świadectwo, do którego i my jesteśmy zachęcani. Chcemy, żeby ta rocznica nie była tylko 

historycznym wydarzeniem, pięknym wspomnieniem, ale żeby do nas przemówiła w naszej 

rzeczywistości. Żebyśmy na nowo odkryli  sakrament chrztu, piękno tej łaski i daru,  którym 

nas Bóg obdarował i jednocześnie, żebyśmy poczuli się wezwani do świadectwa wiary”. 

 

Kiedy będziemy  wierni przyrzeczeniom chrztu świętego i przyrzeczeniom harcerskim damy 

najlepsze świadectwo wierności Chrystusowi i będziemy kontynuować pracę założycieli harcerstwa 

i  tak  licznych pokoleń działaczy harcerskich, aby idea braterstwa  rozszerzała się  i obejmowała 

jak największe  rzesze współczesnych nam ludzi. Niech wstawiennictwo naszego Patrona 

błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, którego 71. rocznica śmierci  

męczeńskiej w obozie koncentracyjnym w Dachau przypada  23 lutego , doda nam  entuzjazmu i 

zapału w  wiernej służbie Bogu, Polsce i bliźniemu. 

 

Z serdecznym pozdrowieniem harcerskim 

                                                                           Czuwaj! 

 

Huddersfield 24.2.2016                                                                   ks. hm. Jan Wojczyński TChr. 

                                                                                                         Kapelan Okręgu  ZHP. W.B. 

 

 

 

 

 


