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Jak każdego roku przygotowujemy się do przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Reklamy w naszych
miastach, w różnych sklepach i magazynach przypominają w sposób sobie właściwy o tym
wyjątkowym okresie. Jednak my jako rodzina harcerska chcemy je przeżyć inaczej niż wskazuje
świecka reklama. Wróćmy do wspomnień z dawnych lat, kiedy Boże Narodzenie było prawdziwie
świętem rodzinnym. Szczególnie przypominamy sobie Pasterkę w kościele o północy , a
wcześniej wieczerzę wigilijną w gronie rodziny i łamanie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd.
Czy jeszcze podtrzymujemy tę piękną tradycję śpiewania kolęd w domu rodzinnym? Zmarły
dwa lata temu Stefan Stuligrosz, długoletni dyrygent znanego chóru Poznańskie Słowiki, a
przeszło 50 lat temu mój profesor w Wyższym Seminarium w Poznaniu, pisał w 1996 roku
w przedmowie do pięknego wydania kolęd przez „Głos Wielkopolski”:” Boże
Narodzenie…Najpiękniejsze, najbardziej radosne i uroczyste, a zarazem najbliższe polskiemu
sercu święta. Rodzinne święto…Z ducha prostoty, pokory i radosnego uwielbienia zrodziło się
do dziś w narodzie polskim pielęgnowane „ kolędowanie Małemu”…Rozpowszechniony przez
franciszkańskie zakony zwyczaj adorowania leżącego w żłóbku na sianie maleńkiego Jezuska
silnie i głęboko zakorzenił się w polskiej obrzędowości Bożego Narodzenia. Związane z nią
niezliczone kolędy, pastorałki i kantyczki są jednym z najwspanialszych ogniw polskiej
kultury narodowej…świadczą o bogactwie i wrażliwości polskiego ducha, powstawały
natchnione ewangeliczną prawdą, seraficką prostotą, a przede wszystkim gorącą wiarą
polskiego ludu”.
Niech okres Adwentu będzie dla nas wszystkich okazją do ożywienia takiej wiary. Wsłuchujmy się
w wołanie adwentowych proroków Izajasza i Jana Chrzciciela: „ Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”! W naszym przygotowaniu do 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę
chrztu jesteśmy wezwani w nowym roku liturgicznym do nawrócenia i wiary w Ewangelię.
Dobrze przeżyty Adwent pomoże nam w radosnym przeżyciu pamiątki narodzenia
naszego
Zbawiciela w Betlejem i wyznania Mu naszej wierności w szczytnej służbie ideałom harcerskim.
Obyśmy Go spotkali pełni wdzięczności za to, że jesteśmy zawsze na Jego służbie i otwarci na
drugiego człowieka.
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 2015.
Czuwaj!
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