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        Po raz kolejny spotykamy się w tej Świątyni, by w dniu 3 listopada pokłonić się św. 
Hubertowi – patronowi leśników i myśliwych. 
 
        W polskiej tradycji dzień ten jest szczególnie czczony przez przyrodników, jest też 
okazją do organizowania przez myśliwych szczególnie uroczystych polowań zbiorowych z 
zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów. 
 
        Polowania te począwszy już od średniowiecza poprzedzane były i są (z okresowymi 
przerwami) odprawianiem mszy hubertowskich. 
  
       W okresie międzywojennym w Polsce kult św. Huberta był ważnym przejawem życia 
myśliwych, jednak w niesprzyjającym temu okresie po II wojnie światowej tradycje 
hubertowskie były marginalne. Zwykle myśliwi ukrywali się z wyrazami czci do swego 
patrona. 
 
       Współczesny rozkwit czczenia tego kultu rozpoczął się na początku lat 90-tych, 
wyrazem czego było między innymi ustanowienie w 1992 roku Medalu Św. Huberta jako 
najważniejszego odznaczenia łowieckiego za zasługi na polu kultury łowieckiej. 
 
       W środowisku szczecineckim - dzięki uprzejmości i zamiłowaniu do przyrody księdza 
Marka, księdza kanonika Marka - proboszcza tej parafii, Parafii pod wezwaniem Św. 
Franciszka z Asyżu msze hubertowskie odbywają się od początku jej utworzenia . 
 
       W tym roku, w roku jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego jest to już 15-
ta taka msza - przeżywana przez tutejszych myśliwych i leśników wspólnie z parafianami i 
mieszkańcami Szczecinka. 
 
       Corocznie zbieramy się tu po to, by oddać cześć i podziękować za opiekę naszemu 
patronowi oraz modlić się o jego wstawiennictwo w rozpoczynającym się kolejnym sezonie 
łowieckim, o dalsze wspieranie nas w pracy i realizowaniu pasji dla dobra przyrody, o 
poprawne i przyjazne relacje między myśliwymi, rolnikami i leśnikami. 
 
       Myślistwo bowiem to nie tylko polowanie, ale przede wszystkim racjonalna hodowla, 
ochrona upraw rolnych, troska o zachowanie populacji zwierząt i szeroko rozumiana ich 
ochrona - co sprzyja zachowaniu  biologicznej równowagi w naturze. 
 
      W tegorocznej mszy cieszy nas obecność kapelana leśników i myśliwych - księdza 
Jerzego Bąka, którego w imieniu nas wszystkich, tutaj zebranych serdecznie witam i  proszę 
o celebrację dzisiejszej Mszy - będącej wyrazem dziękczynienia za wszystkie łaski 
otrzymane przez ludzi związanych z lasem, a także będącej wyrazem jedności leśników i 
myśliwych, których wspólnym patronem jest Św. Hubert. 
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