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sekretarz krajowy

szystkich nas ³¹czy to samo: Przyrzeczenie Harcerskie. Dziêki niemu
Przewodniczki i Skauci Europy, nie tylko w Polsce, ale i we W³oszech,
Francji, Niemczech i wielu innych krajach... nawet w odleg³ej Kanadzie,
kszta³tuj¹ swoje ¿ycie wed³ug tych samych s³ów.
Przyrzeczenie jest pocz¹tkiem drogi w harcerstwie. Jest fundamentem, na
którym buduje siê wielk¹ przygodê harcerskiego ¿ycia. Dopiero od chwili jego z³o¿enia mo¿na nazywaæ siê harcerk¹ lub harcerzem. Ksi¹dz Kazimierz Lutos³awski,
pierwszy polski duszpasterz harcerski, napisa³ w ksi¹¿ce skierowanej do skautów:
"M³ody ch³opiec, gdy chce zostaæ skautem, musi naprzód dobrze siê zastanowiæ
nad tym, co znaczy byæ skautem". I dalej odpowiedzia³: "...skautem jest tylko taki
cz³owiek, który ¿yje w sposób okreœlony przez przyrzeczenie i przez prawo skautowe".
Dlatego, Ty i ja, pochylmy siê razem nad naszym Przyrzeczeniem.

Na mój honor...
Honor jest podstawow¹ cnot¹ harcersk¹. Honor to fundament skautingu.
Harcerz chce byæ nie tylko dobrym, ale wrêcz doskona³ym, "jak doskona³y jest
nasz Ojciec niebieski". A honor to w³aœnie czeœæ dla naszej w³asnej doskona³oœci i
dla naszej prawdziwej wartoœci. •ród³em tej czci jest poczucie, ¿e Bóg jest naszym
Ojcem, a Jezus naszym Przyjacielem.
Na honor harcerza sk³adaj¹ siê trzy zasadnicze cechy: szczeroœæ - mo¿na ufaæ
jego s³owu, ka¿dy wie, ¿e ono nigdy nie zawiedzie; odwaga - sama myœl o tchórzostwie wywo³uje rumieniec na jego twarzy oraz wolnoœæ - nie jest niewolnikiem ¿adnej tyranii: na³ogów, kolegów, przes¹dów etc.
Dawno temu jeden z duszpasterzy napisa³: "By zostaæ skautem, trzeba przede
wszystkim byæ duchem wolnym, który pragnie jedynie Bogu siê podobaæ, nie ogl¹daj¹c siê na nastêpstwa; który idzie prosto, bez trwogi i bez skazy".
Harcerz jest szczery nie tylko w s³owach, ale przede wszystkim w czynach.
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Taka szczeroœæ jest prawoœci¹, a tylko cz³owiekowi prawemu mo¿na
zaufaæ, obdarzyæ go zaufaniem, mo¿na polegaæ na nim jak na Zawiszy.

z łaską Bożą...
Nasze zobowi¹zanie wydaje siê byæ
bardzo wymagaj¹ce i
przekraczaæ nasze si³y.
I tak jest w istocie ka¿dy z nas mo¿e zaœwiadczyæ, ¿e nie jest ³atwo ¿yæ zgodnie z
Prawem Harcerskim i Przyrzeczeniem! Ale te¿ nie jesteœmy sami. Mamy ³askê Bo¿¹
- dar, dziêki któremu stajemy siê podobni Bogu, bo On sam mieszka w naszej duszy
i nas umacnia. Pan Jezus powiedzia³: "Bêdê z wami a¿ do koñca œwiata". "Kana³ami"
³aski s¹ sakramenty œwiête, przede wszystkim spowiedŸ i Eucharystia. £askê, czyli
¿ycie Bo¿e w nas, zabija ka¿dy grzech œmiertelny, st¹d prosty wniosek: aby byæ
dobrym harcerzem lub harcerk¹, nale¿y ¿yæ w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej - czêsto
przystêpowaæ do spowiedzi œwiêtej i umacniaæ siê przyjmowaniem komunii podczas Mszy Œwiêtej. Z ³ask¹ Bo¿¹ nale¿y wspó³pracowaæ!

przyrzekam całym życiem służyć...
S³u¿ba innym to nakaz pozostawiony nam przez samego Pana Jezusa: "A kto
by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem wszystkich".
S³u¿¹c innym naœladujemy naszego Zbawiciela, kroczymy Jego œladami. Dla harcerza s³u¿ba to przede wszystkim codzienna przyjacielska us³uga, wykonana zawsze z
uœmiechem! Ca³ym ¿yciem oznacza nie tylko - do koñca ¿ycia ("raz harcerzem zawsze harcerzem"). S³u¿yæ ca³ym ¿yciem, to tak¿e s³u¿yæ wszêdzie tam, gdzie
jesteœmy: na zbiórce, w szkole, domu, na podwórku, boisku. Oznacza ponadto: ze
wszystek si³, a nie "na pó³ gwizdka".

***
Do Przyrzeczenia powrócimy po wakacjach, kiedy bêdziemy zastanawiaæ siê
nad kolejnymi fragmentami "tekstu, który okreœla ¿ycie harcerza".
Tymczasem ¿yczê Wam wielu niezapomnianych przygód na letnich obozach.
c.d. nast¹pi...
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