Zlot Betlejemski w Zakopanem i odebranie światła od
Słowaków
W dniach 12-14 grudnia (piątek-niedziela) Zakopane zamieni się
w stolicę Betlejemskiego Światła Pokoju! Ponad 2000 harcerzy, harcerzy
starszych, wędrowników i instruktorów ZHP wspólnie oczekiwać będzie
przybycia Światła do Polski. W programie zlotu: gra miejska, warsztaty
duchowe, koncert oraz ogniobranie.
Rejestracja na zlot odbywać się będzie w dniach 9.11-28.11.2014
–za pośrednictwem strony www.swiatlo.zhp.pl.
W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju odbierzemy po słowackiej
stronie Tatr – uroczysta msza święta odbędzie się w niedzielę 14 grudnia
o 9.00 w miejscowości Svit koło Popradu.
Harmonogram Zlotu Betlejemskiego
Piątek, 12 grudnia 2014 r.
• Przybycie drużyn harcerskich do Zakopanego.
• Rejestracja od godziny 18:00.

Betlejemskie Światło Pokoju 2014
„Pokój jest w nas!”
W grudniu po raz dwudziesty czwarty do Polski
dotrze płomień zapalony w Betlejem, w Grocie
Narodzenia Pańskiego - symbol nadziei na
pokój między narodami.

Sobota, 13 grudnia 2014 r.
• 9:00-20:00 „Miasto światła”
• 10:00-12:00 Gra zuchowa
• 12:30-14:00 Warsztaty Zuchowe I tura
• 14:45-16.00 Warsztaty Zuchowe II tura
• 10:00-14:30 Gra dla harcerzy i harcerzy starszych
• 10:00-14:30 Gra dla wędrowników „Adventure”
• 11:30-12:30 Warsztaty duchowe I tura
• 12:30-13:30 Warsztaty duchowe II tura
• 17:00-18:00 Warsztaty wieczorne I tura
• 18:00-19:00 Warsztaty wieczorne II tura
• 19:30-21:00 Koncert Światła
(wydarzenie plenerowe w Zakopanem)
• 21:00 Ogniobranie (wydarzenie plenerowe w Zakopanem)
Niedziela, 14 grudnia 2013 r.
• 9:00 Msza święta w miejscowości Svit (Słowacja) - przekazanie
Światła przez skautów słowackich do Polski
• 12.00 Msza święta w kaplicy BŚP na Głodówce
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Wpisowe za udział w zlocie wynosi 10 zł (jest to dodatkowa zadaniowa
składka członkowska) – w ramach tej odpłatności uczestnicy otrzymają:
wyprawkę programową z gadżetami BŚP, poczęstunek w trakcie koncertu
i uroczystego przekazania światła oraz kilka niespodzianek.
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Idea

Historia akcji

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii
Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych,
konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad
dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

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” i była propagowana przez
Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie 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 się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.
W 27-letniej 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, poświadczenie
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 2014 – „Pokój jest w nas!”
„Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój
i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba
się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju
i wzajemnemu zbudowaniu.” (Rz 14, 17-19)
Pokój jest owocem, który rodzi się w nas, ale przychodzi jako dar Ducha.
Przenika nas całych, choć najbardziej odczuwamy go w naszym sercu
i naszej duszy. Jego skutki są również widoczne na zewnątrz i promieniują na ludzi wokół nas. Prawdziwy pokój ducha zmienia nasze patrzenie na
siebie samych, na ludzi, świat – daje nam coraz pełniejszą wolność.
Pismo Święte Boga nazywa Bogiem Pokoju. Jezus jest nazwany Księciem
Pokoju – Tym, który pokój przynosi i jakby jest pokojem (Iz 9, 5). Przyjmując Betlejemskie Światło Pokoju – płomień, którego źródłem jest miejsce
narodzin Jezusa, przyjmijmy zachętę do pokonywania w sobie niepokoju, który wywołuje lęk, obawy. Niech nam przypomina, że „Pokój na ziemi
zaczyna się w nas samych”. Tyle bowiem wokół nas zła na ile pozwolimy
i tyle może być dobra – ile uczynimy.
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Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF odbierają
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 jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.
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 Danii.

Propozycja programowa dla drużyn
W Centralnym Banku Pomysłów znajdziecie propozycję programową „Idę
ze światłem”, która zawiera pomysły na czas Adwentu, Bożego Narodzenia oraz przygotowania przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Na stu
stronach znalazły się materiały, które można wykorzystać do pracy z grupą
oraz wspierające indywidualny rozwój duchowy.
• Metryka na stronie CBP: http://cbp.zhp.pl/ou0y6
• Propozycja w formacie pdf:
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/08/Idę-ze-Światłem.pdf

Oficjalna delegacja ZHP do Wiednia
W tym roku oficjalna delegacja Związku Harcerstwa Polskiego weźmie
udział w sobotę 13 grudnia w ceremonii w wiedeńskiej katedrze. Do Wiednia w piątek rano z Zakopanego wyruszy 30-osobowa reprezentacja, do
udziału w której zaproszeni zostaną harcerze ze wszystkich chorągwi.
13 grudnia chcemy być razem z naszymi braćmi-skautami z Wiednia, by
apel o pokój wśród narodów zabrzmiał jeszcze mocniej. Światło odbierzemy jednak zgodnie z tradycją – od Słowaków w trakcie mszy świętej
w miejscowości Svit.
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