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Już od 100 lat na ziemiach polskich rozwija się harcerstwo, które opierając się na zasadach
skautingu, wychowuje młodych ludzi, ucząc ich służby, braterstwa i pracy nad sobą. Dziś na
Opolszczyźnie obecne są dwie formacje harcerskie ZHP i ZHR. W 3. niedzielę Adwentu ich
przedstawiciele uczestniczyli w naszym kościele parafialnym w Mszy św. jubileuszowej - zoba
cz zdjęcia
.

  

– To radość, że możemy obchodzić tę okrągłą rocznicę, skupiając razem wszystkie organizacje
harcerskie, które zawsze były zakorzenione w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi – podkreślał
w słowach powitania ks. proboszcz Adam Leszczyński, ciesząc się z obecności w naszym
kościele parafialnym zuchów, harcerek i harcerzy, instruktorów, seniorów harcerskich, księży
kapelanów: ks. Andrzeja Majcherka i ks. Krzysztofa Bytomskiego, a także bp Jana Kopca, który
przewodniczył Eucharystii sprawowanej w intencji wszystkich harcerzy i harcerek, dla żyjących
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, a dla zmarłych o radość życia wiecznego w niebie.

  

– Harcerstwo od 100 lat odgrywa niezwykle ważną rolę w wychowaniu młodego człowieka w
duchu szacunku dla własnej dyscypliny – podkreślał w homilii biskup Jan, wskazując: – Nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że akurat młody wiek – ogromnie chłonny na różnego rodzaju
treści, zdobywanie pewnych postaw i umiejętności – jest czasem, kiedy trzeba stać przy
młodym człowieku niezwykle roztropnie, ale i także bardzo dojrzale. Młodemu człowiekowi
trzeba nie tylko nakazać, ale przede wszystkim pokazać wartość określonych postaw
wypływających ze zrozumienia obowiązków i celu, który chcemy w życiu osiągnąć – mówił
biskup, przypominając fakty z historii narodzin skautingu na ziemiach polskich i wskazując na
ponadczasowość wypracowanych wówczas metod pracy z młodym człowiekiem.

      

– Narzekamy dziś na znieczulicę, na wszelkiego rodzaju patologie, ale sami zachowujemy się
tak, jakby nam było z tym dobrze, jakby obserwowanie tych negatywnych zjawisk u innych
dawało nam poczucie, że dobrze, że nas to nie dotyka – diagnozował bp Kopiec. – Na taką
postawę lekarstwem jest harcerstwo, któremu zawsze zależało, by żaden z młodych ludzi nie
zszedł na manowce – wskazywał. – Dobrze nam idzie koncentrowanie się na sobie, wokół
własnego „ja”, by nam było dobrze. Tymczasem życie człowieka postawione jest w innym
wymiarze: to my razem mamy zmierzać do naszego wspólnego, dobrego świata, w którym
każdy będzie się czuł jak w swojej ojczyźnie duchowej i społecznej – mówił.

 1 / 2

index.php?option=com_content&view=article&id=788:100-lecie-harcerstwa&catid=47&Itemid=101
index.php?option=com_content&view=article&id=788:100-lecie-harcerstwa&catid=47&Itemid=101


Jubileusz harcerstwa

Wpisany przez Ania
poniedziałek, 12 grudnia 2011 13:17

  

Podczas Mszy św. śpiewy prowadziła harcerska schola, a na zakończenie wszyscy druhowie i
druhny zaśpiewali „Modlitwę harcerską”.
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