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Rozkaz specjalny LS. 1/2015
„Dziękuję Bogu, że żyję w tych czasach, jakie mi dał.
Trzeba się starać żyć jak najlepiej życiem jakie się ma!
I powiem jeszcze jedno: każdy wiek jest piękny, a mimo
wszystko starość Panu Bogu się udała!”
Śp. O. hm. Jerzy Świerkowski (wywiad z 2013r.)
Druhny i druhowie,
Wielu znało Ojca Jerzego Świerkowskiego, wielu z nas wydawało się, że zna Go dobrze, ale
pozostawione przez Niego ślady rozpoznajemy dopiero teraz.
Ślady wileńskie, bo stamtąd pochodziła Jego rodzina, do której był bardzo przywiązany –
to one kazały mu działać na rzecz wsparcia harcerstwa na Litwie.
Ślady warszawskie – najpierw jako studenta SGGW, znawcy i entuzjasty przyrody (co
odnajdywaliśmy często w Jego kazaniach), a potem jako oddanego duszpasterza Kolegium
Jezuickiego przy Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli na Rakowieckiej.
Ślady w duszpasterstwach akademickich Jezuitów w Lublinie, Gdańsku Wrzeszczu, w
których formował „perspektywę wiary” studentów w trudnym okresie lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Ślady pielgrzymkowe – najpierw jako uczestnika pielgrzymek warszawskich, potem jako
inicjatora i przewodnika lubelskich - grupy „Dziewiątej” związanych z KUL, gdańskich grupy Białej, następnie jako duchowego założyciela w 1998 r. warszawskiej harcerskojezuickiej Grupy Szarej, która nierozerwalnie wiąże się z ZHR.
Wreszcie dla nas najważniejsze ślady harcerskie – najpierw jako duszpasterza
harcerskiego, a potem po wyborze harcerskiej drogi i przejściu pełnego instruktorskiego
szlaku w dojrzałym wieku. Na tej ścieżce Jego ślady są dla nas wyraźne, mimo, że ostatnio
poruszał się na wózku, często uzależniony od innych. Bywał wszędzie na Białych
Służbach, pielgrzymkach grupy Szarej, Duszochwatach – obozowych rekolekcjach, zlotach
i zjazdach, także jako Kapelan Okręgu Mazowieckiego ZHR, potem - Honorowy.
Miał dla każdego czas i uśmiech, zawsze, mimo cierpienia. Miał cierpliwość i dobre słowo.
Mówił dosadnie i prosto, ale jednocześnie docierał do sedna, poruszał. Zawsze był, ciepły,
otwarty, nigdy nie odmawiał. Trwał przy ołtarzu nawet gdy nie starczało sił.
Dawał świadectwo jak ważne jest dla Niego harcerstwo, jak bardzo kocha ZHR.
Dawał świadectwo tego co to znaczy braterstwo.
Czy potrafimy iść Jego śladami, dawać takie świadectwo, gdy Jego zabrakło?
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1. Krzyż Honorowy ZHR
Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR nadaję pośmiertnie Krzyż Honorowy SEMPER
FIDELIS Ojcu hm. Jerzemu Świerkowskiemu HR, honorowemu Kapelanowi Okręgu
Mazowieckiego ZHR.
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