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Przemówienie z roku 2000: 
 

Drodzy Młodzi Przyjaciele! (przyjaźń, ojcostwo)  

Duchem jestem pośród Was (obecność, uczestnictwo), którzy w Wigilię 

Pięćdziesiątnicy gromadzicie się nad brzegiem Jeziora Lednickiego 

(Kościół). Pragnę uczestniczyć w tym szczególnym spotkaniu młodych w 

Roku Wielkiego Jubileuszu Odkupienia (uczestnictwo, jubileusz, 

uświęcenie czasu).  

 

Jezus Chrystus  (Jezus Chrystus) wczoraj, dziś, ten sam także na wieki 

(Jezus Chrystus punktem odniesienia i miarą czasu, tożsamość Jezusa). W 

Roku Jubileuszowym te słowa przemawiają bardziej niż kiedykolwiek 

(jubileusz rezonansem sprawy Bożej). W sposób szczególny odsłaniają 

tajemnicę obecności Bożego Syna (Syn Boży, obecność Chrystusa w 

dziejach).  

On wczoraj, to jest XX wieków temu, za sprawą Ducha Św., przyjął ciało z 

Dziewicy (wcielenie) i stał się człowiekiem (Jezus historyczny). Umarł i 

zmartwychwstał dla naszego zbawienia (zmartwychwstanie).  

On dziś (Chrystus dzisiaj, obecność, Kościół), na przełomie tysiącleci jest 

obecny w nas (obecność mistyczna, to nie znaczy nierealna), we wspólnocie 

Kościoła (Kościół), a ta Jego obecność otwiera przed nami i przed 

wszystkimi pokoleniami wierzących nową perspektywę, perspektywę życia 

na wieki w domu Ojca (perspektywa wieczności). 

 

Jeżeli dziś pragniecie przyjąć Chrystusa Króla Wieków za swego 

Pana(wybór Chrystusa, Chrystus królem wieków i panem czasu), nie 

możecie zapomnieć o tej jego stałej i wiecznej obecności (pamięć, 

obecność). Żyjecie w obecności Chrystusa (żyć Chrystusem). Uczyńcie go 

Panem każdej chwili (Chrystus Panem czasu). Każdej chwili waszej 

codzienności (codzienność z Chrystusem). Uczyńcie go Panem waszej 

przyszłości (przyszłość z Chrystusem).  
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Chrystus mówi do każdego i każdej z Was (dialog z Chrystusem) : “ Nie 

wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (Chrystus nas wybiera) i 

przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz 

trwał ( przeznaczeni miłości i owocowaniu), aby wszystko dał wam Ojciec, 

o cokolwiek Go prosić będziecie w imię moje “(J 15,16) (skuteczność 

modlitwy). Uwierzcie Chrystusowi (uwierzyć Chrystusowi). Uwierzcie, że 

On pierwszy was wybrał, abyście ze swej strony mogli w sposób wolny 

dokonać wyboru (uprzedzający wybór Chrystusa, wolność naszego 

wyboru).  

 

Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa(odwaga, wybór Chrystusa). 

Niech ten wybór kształtuje waszą teraźniejszość i waszą przyszłość 

(znaczenie wyboru Chrystusa, jego wpływ na teraźniejszość i przyszłość). 

Niech nadaje kształt waszemu życiu, abyście przynosząc obfite owoce 

wiary, nadziei i miłości stawali się coraz bardziej autentycznymi świadkami 

odkupienia dla przyszłych pokoleń (znaczenie wyboru Chrystusa ciąg 

dalszy).  

 

Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa 

Chrystusa (wzrost, poznanie). Jemu chwała zarówno teraz, jak i za dnia 

wieczności (chwała Boża).  

 

Z serca Wam wszystkim błogosławię (błogosławieństwo). W imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego (Trójca Święta). Amen 
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Propozycje tematów spotkań: 

1/ Jezus Chrystus – (Jezus objawieniem Boga) 

tajemnica wcielenia 

Jezus historyczny 

Bóstwo i człowieczeństwo Jezusa 

Jezus miarą czasu 

Jezus jako Odkupiciel 

 

2/ Jezus Chrystus mistyczny obecny we wspólnocie Kościoła – (Jezus znak sprzeciwu, 

kamień węgielny) 

obecny w świadomości i pamięci 

obecny realnie w eucharystii 

obecny realnie w modlitwie 

obecny w życiu codziennym 

wybierany i odrzucany 

przynoszący perspektywę wieczności 

Pan czasu i wieczności 

 

3/ Wybór Chrystusa – (potęga i waga wyboru Chrystusa) 

akt wyboru 

Chrystus pierwszy nas wybiera 

Wybór Chrystusa konstytuuje nas i określa 

Wybór Chrystusa wyborem Miłości miłującej bezwzględnie 

 Wolność wyboru Chrystusa 

Wybór Chrystusa kształtuje naszą teraźniejszość i przyszłość 

Wybór Chrystusa wymaga odwagi i nie jest aktem jednorazowym, musi być wciąż na nowo 

potwierdzany 

Konsekwencje wyboru- świadectwo i owoce, oraz nowy kształt teraxniejszosci i przyszłości. 

 

4/ Chrystus programem – (Chrystus pytaniem i odpowiedzią) 

wzrostu, rozwoju,  

więzi, relacji 

wewnętrznego człowieka 

 

5/ Kościół – (Kościół Oblubienicą Chrystusa) 

wspólnota widzialna 

sakrament Chrystusa (nosi znamiona Wcielenia) 

Świętych obcowanie 

Wspólnota słuchająca słowo Boże 
Wspólnota karmiąca się Eucharystią 


