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BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2019 

 

Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego już od 29 lat angażują się w akcję 

Betlejemskiego Światła Pokoju. Od 26 lat, czyli od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, 

Światło przekazywane jest właśnie na świecach WDPD. Betlejemskie Światło Pokoju i świeca stały 

się nieodłącznymi elementami Bożego Narodzenia, a palący się płomień symbolem braterstwa, 

pokoju i pomocy bliźnim. 

W Grocie Narodzenia Pańskiego, w Betlejem, płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku 

zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat.  

W weekend 13-15 grudnia prawie 4000 harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego 

spotka się w Zakopanem, aby wspólnie przygotować się do odebrania Światła, a następnie 

rozjechać się po Polsce, by podążając za słowami papieża Franciszka „Idź i głoś”, podjąć się 

wyzwania zaniesienia Betlejemskiego Światła do wszystkich, którzy pragną przeżyć 

bożonarodzeniową radość. 

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju odbierzemy po polskiej stronie Tatr – uroczysta Msza 

Święta odbędzie się w niedzielę, 15 grudnia o 8:30 w Sanktuarium na Krzeptówkach.  

Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Pokazuje, że każdy może 

stać się człowiekiem niosącym światło. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć ciemności  

i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu 

świec, łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.  

W tym roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”. Związek 

Harcerstwa Polskiego razem z Caritas Polska zachęcają do połączenia się w geście pokoju  

i braterstwa. Wystarczy nabyć świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, odebrać Betlejemskie 

Światło Pokoju i zanieść do swojego domu, aby mogło zagościć na Wigilijnym stole. 

 

IDEA 

 

Historia zaczyna się w Betlejem, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów 

zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się 

Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co 

roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej 

sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.  

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę 

zatrzymać się, powstrzymać złość i gniew. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju,  

w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło  

z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia 

i symbol pojednania między narodami. 

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze 

wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się 

radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. 



  

HASŁO 2019 – „ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC” 

 
„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, 
odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym 
etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez 
Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”. 
 

Jan Paweł II | Kraków , 10 czerwca 1979 r. 

 
Jakże aktualnie brzmią słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich 
Błoniach przed czterdziestu laty. Przesłanie papieża Polaka niech będzie inspiracją dla 
nas – harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego przekazujących po raz 29. 
Betlejemskie Światło Pokoju. 
 
To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy na nowo sięgnęli do korzeni naszej 
harcerskiej służby, które wywodzą się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości 
chrześcijaństwa. One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jako bliźniego. 
Dziś wiemy, że bez przypomnienia i zrozumienia tych wartości, nie potrafimy na nowo 
odkryć idei skautingu i twórczo wykorzystać dziedzictwa 100 lat służby Związku 
Harcerstwa Polskiego. 
 
Pamiętajmy, że Światło nie pozostaje samo. Sztafeta Światła, wszędzie gdzie dotrze, 
zapala nowe Światła. Pod ich blaskiem przestrzeń pokoju, życzliwości i otwartości na 
drugiego człowieka nabiera konkretnego wymiaru służby, bycia dla kogoś i bycia z kimś. 
 
BŚP przekazywane jest na świecach Caritas. Świeca może dawać Światło tylko wtedy, gdy 
pozwoli się, aby strawił ją płomień. Byłaby bezużyteczna, gdyby jej wosk nie żywił 
płomienia. Pozwólmy, aby ten Święty Płomień płonął najpierw w nas, nawet wówczas, 
kiedy może to oznaczać trud, ofiarę i wyrzeczenie. Nie bójmy się, że możemy coś stracić. 
Miejmy odwagę angażować swe zdolności i dary dla człowieka.  Ofiarujmy samych siebie – 
jak wosk świecy – aby poprzez nas Chrystus rozświetlał ciemności ludzi pogubionych, 
zranionych, doświadczonych chorobą i cierpieniem, nienawiścią i złem. Ośmielmy się być 
żarliwymi sługami Światła. Niech w naszych oczach i sercach jaśnieje miłość Chrystusa.  
W ten sposób nieśmy  Światło dzisiejszemu człowiekowi i światu. 
 
Niosąc Światło podzielcie się dobrym słowem z innymi, opowiedzcie im o swojej pięknej 
służbie Bogu i ojczyźnie, cieszcie się z nimi tym pięknym czasem Narodzenia Pańskiego  
i nieście BŚP – Światło Chrystusa, który jest Światłem dla każdego z nas, gdziekolwiek 
żyjemy. Pamiętajcie – świat potrzebuje Światła, bo Chrystus jest tą jedyną Światłością, 
która uczy miłości, miłosierdzia i przebaczenia. 
 
Niech BŚP obudzi w was wrażliwość na wszelki niedostatek, byście ofiarnie współdziałali 
w niesieniu nadziei wszystkim, którym jej brak. Niech BŚP będzie dla Was 
niewyczerpanym źródłem tej wrażliwości i mocy do jej urzeczywistniania w codzienności. 
 
Trzymając w ręku Betlejemskie Światło Pokoju edycji 2019 roku umacniajcie innych  
w pokonywaniu samych siebie, otwieraniu się na innych w realizowaniu swoich zadań.  
 

ksiądz harcmistrz Wojciech Jurkowski 



  

Naczelny Kapelan ZHP 
 

HISTORIA AKCJI 
 

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii jako 

część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. 

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. 

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego  

w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian 

Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest 

przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów 

europejskich. 

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją 

stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się 

naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku kolej na Polaków. 

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 

Szwecji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phm. Marianna Kłos 

Członek Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

ds. promocji i wizerunku 

tel. 663 422 214 

marianna.klos@zhp.net.pl

www.swiatlo.zhp.pl 

www.zhp.wlkp.pl 


