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ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC DOTRZE DO POZNANIA 

Betlejemskie Światło Pokoju to po raz kolejny zawita w Poznaniu. 15 grudnia 2019 roku 

zostanie przewiezione przez harcerzy prosto z serca polskich gór – Zakopanego, gdzie odbędzie 

się coroczny Betlejemski Zlot. Uroczyste przekazanie Światła odbędzie się na Starym Rynku, a 

poprzedzone zostanie grą, koncertem i mszą święta w Farze. 

Betlejemskie Światło Pokoju to wielkie wydarzenie dla każdego harcerza. Wszystko zaczyna się w 

Betlejem. To właśnie tam, w Grocie Narodzenia Pańskiego, odpala się jedną świeczkę, której 

płomień niesiony jest przez skautów i wielkiej sztafecie światła rozprzestrzenia się on po wielu 

krajach oraz kontynentach, docierając nawet do najmniejszych parafii. 

Przez 29-letnią tradycję Betlejemskiego Światła Pokoju, mimo różnych konfliktów politycznych, 

zawsze wyruszyło ono w drogę. Tak jest i w tym roku. Harcerze z całej Polski spotykają się w 

Zakopanem, gdzie w dniach 13 – 15 grudnia 2019 roku trwa Betlejemski Zlot. Wielkim finałem tego 

pełnego wrażeń weekendu jest Msza Święta, która odbędzie się o niedzielnym poranku, aby odebrać 

Światło z rąk słowackich skautów. 

Tegorocznym hasłem przewodnim jest „Światło, które daje moc…”. Inspiracją do jego stworzenia 

były słowa św. Jana Pawła II, które skierował do Polaków podczas swojej pielgrzymki w 1979 roku. 

To Światło dodaje nam moc i odwagę, aby odkryć na nowo i wykorzystywać prawidłowo 100-letnią 

ideę skautingu. Dzięki harcerskiej służbie, która jest tak bardzo istotna, uczymy się kochać naszą 

Ojczyznę, Boga i drugiego człowieka. 

Z tym hasłem Światło dotrze również do Poznania. W niedzielę 15 grudnia 2019 roku wielkopolscy 

harcerze spotkają się, aby celebrować ten moment. Wydarzenie rozpocznie się grą „Sztafeta 

światła” o godzinie 14:00. Dla uczestników zaplanowany jest również koncert zespołu „Wartaki”, 

który pięknie wzmocni występującą już harcerską iskierkę. O 16:00 odbędzie się Msza Święta w 

Farze Poznańskiej, a po niej nastąpi uroczyste przejście uczestników spotkania na Stary Rynek, aby 

tam przekazać Betlejemskie Światło Pokoju Prezydentowi Miasta Poznania i mieszkańcom. 

Podczas tego wydarzenia Światło rozpocznie swoją drogę po Wielkopolsce, gdzie harcerze będą 

przekazywać je sobie z rąk do rąk, nie zapominając przy tym o mieszkańcach swoich miejscowości, 

dzięki czemu będzie mogło ono zapłonąć na stołach wigilijnych w wielu domach. 
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