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Przemówienie z roku 1999: 
 

Drodzy Młodzi Przyjaciele!(przyjaźń, ojcostwo) 

W myślach i modlitwie jestem dziś z Wami na Polach Lednickiech. Pragnę 

z miłością objąć każdego z Was. (uczestnictwo) 

W duchu po raz trzeci przechodzę z Wami przez Bramę Tysiąclecia (Jan 

Paweł towarzyszy młodym), ufając Bogu, że pozwoli nam już wkrótce 

przekroczyć ten próg czasu, który wyznacza dwadzieścia wieków od 

przyjścia na świat Syna Bożego (Chrystus miarą czasu). 

 

Przed dwoma laty zachęcałem Was (pedagogika Jana Pawła, 

powtórka):"Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest 

Chrystus (Chrystus bramą). Bądźcie wytrwali (wytrwałość). Nie wystarczy 

przekroczyć próg, trzeba iść w głąb (głębia)."  

Rok temu zapewniałem: (pedagogika Jana Pawła, powtórka): "Na drodze, 

którą jest Chrystus, nie jesteście nigdy sami, jest z Wami Duch Święty, 

Pocieszyciel " (pedagogika Jana Pawła, powtórka).  

Dziś pragnę Wam powiedzieć (aktualizacja): Podnieście głowy (odwaga, 

godność) i zobaczcie cel waszej drogi (długi dystans, perspektywa, cel). 

Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi Wam Duch Święty, to nie może 

być innego celu, jak dom Ojca, który jest w Niebie (Trójca Święta). Tego 

celu nie można stracić z oczu (cel życia). To już nie chodzi tylko o przyszłe 

tysiąclecie. Nie chodzi o ten czas, który przemija (czas). Tu chodzi o 

wieczność (wieczność). Podnieście głowy (odwaga, godność). Nie lękajcie 

się patrzeć w wieczność (odwaga). Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest 

miłością( Bóg jest miłością, miłość, ojcostwo Boga). Dla tej miłości warto 

żyć (sens życia). Miejcie odwagę żyć dla miłości (odwaga, miłość, życie). 

Miejcie odwagę! Niech wszelki lęk znajdzie ukojenie u Tego, do którego 

wołamy "Abba Ojcze!" (lęk, odwaga, ukojenie, ojcostwo Boga). 

 

Na nowe tysiąclecie i drogę do Ojca z serca Wam błogosławię 

(błogosławieństwo na czas i na drogę). W imię Ojca, i Syna i Ducha 

Świętego (Trójca). Amen.
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Propozycje tematów spotkań: 

1/ Bóg Ojciec – (Bóg jest ojcem) 

     Bóg jest Ojcem świata, Jezusa i naszym      

     Co to znaczy być ojcem, że Bóg jest Ojcem 

      Ojciec zawsze daje 

 

2/ Dom Ojca – (dom dziełem ojca) 

     mieć dom, gościnność, oferować dom i zamieszkanie, być domownikiem 

     Wspólnota domem, Kościół domem 

     Sam jestem domem, zamieszkiwać,  

     Dom trwałym punktem w przestrzeni człowieka, punktem odniesienia: (pośród, miejsca 

pracy, świątyni i cmentarza) 

 

3/ Wieczność jako cel życia ludzkiego – (wieczność) 

     w czasie wykuwamy wieczność 

     uświęcenie czasu (liturgia) 

     czas święty i nieświęty 

     kontemplacja (owoce kontemplacji są wieczne) 

 

4/  Lęk i odwaga – (pokonać lęk, zdobyć odwagę) 

      Jan Paweł II wychowuje do odwagi 

      Kultura leku i kultura odwagi 

      W służbie wartościom (źródło odwagi) 

      Odwaga jako odpowiedź na wyzwanie 

      Ojcostwo Boga lekarstwem na lęk 

 

5/ Bóg jest miłością – (Bóg jest miłością) 

     Chrystus objawia nam Miłość 

      Nie żyć dla siebie, żyć dla drugich 

      Być darem i odbierać Boga i innych jako dar 

 

6/ Pedagogika Jana Pawła II – (Jan Paweł II pedagogiem, wychowawcą) 

    powtórka 

    człowiek integralny 

   cel i sens życia 

   wartości 
 


