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DZIEŁO
LEDNICA 2000
STUDNIA WIARY U ŹRÓDEŁ CHRZCIELNYCH POLSKI
Lednica to ogromne dzieło ewangelizacyjne, które od 25 lat pomaga
młodym odkrywać wiarę na nowo i nawiązywać żywą relację z
Chrystusem. Zainicjował je w 1997 roku, wraz ze świeckimi
wolontariuszami, duszpasterz akademicki, dominikanin o. Jan W.
Góra OP, zainspirowany nauczaniem św. Jana Pawła II, gromadząc
młodych wokół symbolicznej Bramy-Ryby, odwołującej się do
początków chrześcijaństwa.
Co roku, w pierwszą sobotę czerwca na Polach Lednickich odbywa
się ogólnopolskie Spotkanie Młodych, które gromadzi dziesiątki
tysięcy osób. Wiele z nich, zarażonych entuzjazmem wiary, dzięki
Lednicy odmieniło swoje życie.
Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II, duchowego twórcy Lednicy,
budowanie osobistej relacji z Chrystusem oraz odkrywanie wiary na
nowo poprzez czerpanie ze skarbca tradycji i historii Kościoła to
filary tożsamości Lednicy.
Kilka lat od rozpoczęcia Spotkań Lednickich Ojciec Jan Góra skupił
rzesze ofiarodawców, osób prywatnych i firm, by wspólnie z nimi
stworzyć na Polach Lednickich całoroczny ośrodek formacyjny dla
młodych, nadając Polom Lednickim charakter otwartego domu, w
którym każdy czuje się za niego odpowiedzialny.

Symboliczna Brama w kształcie ryby

Roztańczona młodzież podczas
Spotkania Lednickiego

Eucharystia
pod przewodnictwem
Prymasa Polski,
ks. Abpa Wojciecha Polaka

Lednica jako spektakl wiary

DUSZPASTERZE
WSPÓLNOTY LEDNICA 2000
o. Wojciech Prus OP duszpasterz lednicki od stycznia 2016. Na co
dzień mieszka w Poznaniu, a w każdą niedzielę po Mszy Św. o godz.
16.00 opowiada dzieciom bajki, które można znaleźć na lednickim
kanale YouTube. Jest autorem książki "Dojrzała niedojrzałość".
Uwielbia przyrodę i akwarele, ostatnio powrócił do pisania swoich
czterowersowych wierszy. Jako nastolatek uczęszczał
do prowadzonego przez o. Jana Górę duszpasterstwa młodzieży przy
poznańskim klasztorze i na odprawiane przez niego niedzielne msze
święte o godzinie 17 – popularne „siedemnastki”.

o. Wojciech Surówka OP dominikanin, rekolekcjonista, duszpasterz
lednicki od września 2019 r. Na co dzień mieszka na Polach
Lednickich. Jest autorem książki "Wnętrze lasu". Wiele lat pracował w
Rosji i na Ukrainie. W latach 2011-2019 był dyrektorem Instytutu Nauk
Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie. Interesuje się teologią
prawosławną, ekumenizmem i współczesną filozofią. Prowadzi bloga
„Zarzuć sieć” na stronie www.lednica2000.pl oraz funpage na
Facebooku „Księga ziół”. Początki jego powołania miału miejsce m.in.
na pierwszym spotkaniu Lednica 2000 w 1997 roku.

OJCIEC
JAN W. GÓRA OP
TWÓRCA DZIEŁA LEDNICA 2000
Dominikanin, duszpasterz, twórca ośrodków młodzieżowych
w Hermanicach, na Jamnej oraz nad jeziorem Lednica.
Głównym celem duszpasterskim o. Jana Góry było
przyciąganie młodych do Chrystusa, inspirowanie ich do
nawiązywania żywej relacji z Bogiem oraz wychowanie
poprzez pracę na rzecz budowania kościoła przyszłości,
którym mówi językiem młodych i w którym każdy czuje się u
siebie. Kierował się słowami, które Jan Paweł II wypowiedział
do zgromadzonych na Polach Lednickich 2 czerwca 1997
roku: „Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary,
nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy
przekroczyć próg, trzeba iść w głąb!”.
Ojciec Jan odszedł 21 grudnia 2015 roku w Poznaniu,
odprawiając mszę świętą. Został pochowany w swoim
ukochanym miejscu – na Polach Lednickich, przed
ogromnym głazem upamiętniającym 27 lat pontyfikatu św.
Jana Pawła II.
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5 CZERWCA 2021
12.00 - Anioł Pański z Pól Lednickich
12.10 - Studio LIVE
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia z Pól Lednickich
15.45 - Konferencja „USŁYSZ” - o. Jacek Szymczak OP
16.15 - Studio LIVE
18.00 - Oficjalne rozpoczęcie jubileuszowego, XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000
18.30 - CZĘŚĆ I - PUSTYNIA
19.30 - CZĘŚĆ II - SUMIENIE
20.00 - Msza Święta
21.00 - CZĘŚĆ III - CHRYSTUS
21.30 - Adoracja
21.45 - Akt Wyboru Chrystusa
22.00 - Przejście przez Bramę-Rybę, Zakończenie

XXV SPOTKANIE LEDNICA 2000
„USŁYSZ”
ZAPROSZENIE DUSZPASTERZY
Już 5 czerwca 2021 roku zapraszamy Was do wspólnego świętowania jubileuszowego XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000. Będzie ono
wyjątkowe, choć znowu w warunkach pandemii, stąd udział w nim dla większości będzie się wiązał z uczestnictwem za pośrednictwem mediów.
Pola Lednickie tego dnia pozostaną puste. Żyjemy nadzieją, że nareszcie za rok zobaczymy się tu wszyscy.
Hasło tegorocznego Spotkania brzmi: „Usłysz”. To słowo przywołuje wiele znaczeń. Jednak aby je przyjąć i odnieść do siebie – należy je usłyszeć.
To ważne w perspektywie wiary i codzienności, gdyż tylko wtedy możliwa jest efektywna komunikacja i rzeczywista bliskość. Z pewnością osoba
wierząca chce usłyszeć głos Boga, głos Kogoś, kto jest dla niej ważny, kto przychodzi z ważną wiadomością. O tym chcemy mówić podczas
tegorocznego Spotkania i w tym chcemy pomóc. Pomóc usłyszeć, czyli być w konkretnych relacjach. Będziemy więc uczyć się słuchać w
odpowiednich do tego warunkach, gdy wyzwolimy się z mnóstwa bodźców - to wiąże się z przywołanym obrazem pustyni. Ta przestrzeń
uwrażliwia na to, co ważne, ale jest wymagająca.
Postacią, która staje się w tym roku naszym szczególnym przewodnikiem, jest Jan Chrzciciel. On prowadził swoich uczniów do chrztu w Jordanie,
lecz to stanowi jakby wstęp do poznania Tego, który „idzie za nim” – Jezusa Chrystusa. Odkrywamy więc z jego pomocą przestrzeń wiary, tej
przeżywanej indywidualnie, ale i we wspólnocie Kościoła, i w relacjach z innymi ludźmi. Uczestnictwo w takich złożonych relacjach pomaga nam
we właściwych wyborach, w podejmowaniu decyzji o wierze, i determinowanej nią ścieżce życia każdego z nas.
Tradycyjnie już zwieńczeniem Spotkania Młodych będzie Akt Wyboru Chrystusa, przypieczętowany przejściem przez Bramę III Tysiąclecia.
Przygotowaniu jubileuszowego Spotkania Młodych oraz samemu Spotkaniu towarzyszyć będzie entuzjazm wyrażany przez lednickie tańce i
muzykę. Gromadźmy się w naszych wspólnotach, aby przygotować się na to święto młodego Kościoła i w nim uczestniczyć! Kiedy ustanie czas
pandemii, Pola Lednickie i Dom na Polach Lednickich będą dla wszystkich otwarte, wrócą regularne spotkania i z nową energią podejmiemy nowe
projekty i inicjatywy.
Bądźmy razem! Do zobaczenia!
o. Wojciech Prus OP i o. Wojciech Surówka OP
Duszpasterze Wspólnoty LEDNICA 2000

XXV SPOTKANIE
LEDNICA 2000
„USŁYSZ”
ZNACZENIE HASŁA
Hasło XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 „Usłysz” rozbrzmiewa w coraz
szybszym i wciąż bardziej złożonym świecie.
Jednak pytania człowieka wchodzącego w dorosłe życie pozostają proste i niezmienne
od lat. Bo najważniejsze kwestie są ponadczasowe: kim jestem – dlaczego jestem – po
co żyję – kim mam się stać? Znawcy ludzkich tajemnic powiadają, że w poszukiwaniach
własnej tożsamości bardzo pomaga wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos serca. Ten
głos, nazywany również wewnętrznym światłem, w tradycji chrześcijańskiej
rozpoznajemy jako skarb sumienia.
Sumienie od Boga pochodzi i jako Jego dar stanowi w nas wołanie nieba. W
poszukiwaniach odpowiedzi na najważniejsze z pytań warto więc wsłuchiwać się w te
wewnętrzne sygnały. Dlatego właśnie w tym roku poprowadzi nas na Lednicy zawołanie
„Usłysz”. To jest też zaproszenie do słuchania, do wsłuchiwania się.
W poszukiwaniach odpowiedzi na najważniejsze pytania towarzyszył nam będzie Jan
Chrzciciel. To mistrz ciszy, nauczyciel zasłuchania, prorok prostoty i przyjaciel
Oblubieńca. Kto inny mógłby nas poprowadzić, gdy spotykamy się u źródeł
chrzcielnych Polski? Razem będziemy uczyć się dbać o przestrzeń zasłuchania w głos
wewnętrznego sygnału nieba – sumienia. Biblia nazywa tę przestrzeń słuchania
pustynią. Jan Chrzciciel opowie nam na Lednicy, jak sam uczył się na pustyni
rozpoznawać i wybierać te inspiracje, które pomagają odkryć: kim jest człowiek –
dlaczego jest – po co żyje i kim ma się stać? I jeśli tylko pozwolimy Janowi
Chrzcicielowi poprowadzić się w drodze, usłyszymy i zobaczymy, jak wskazuje na
Jezusa, mówiąc „oto Baranek Boży” – On jest odpowiedzią na wszystkie pytania świata.

XXV SPOTKANIE
LEDNICA 2000
„USŁYSZ”
SYMBOLE SPOTKANIA
Lednicka Linijka – nawiązuje do prostego odcinka, który linijka wyznacza. Jan Chrzciciel
jako przewodnik tegorocznej Lednicy nawołuje do prostowania ścieżek dla Pana. My
sami często poszukujemy elementu, do którego można nawiązać, o który da się oprzeć
na ścieżkach życia. Te drogi są czasem kręte, a linijka to przyrząd umożliwiający ich
naprostowanie. Co ważne, na linijce znajduje się „manifest prostoty”. Chcemy w nim
wyrazić wezwanie do tego aby żyć prosto i realizować to w 3 krokach życia
chrześcijańskiego: szukać Boga, być z drugim człowiekiem i czynić dobrze
Lednickie Skrzydła – są symbolem wzbijania się górę. Na Polach Lednickich co roku
brzmią słowa piosenki „Tylko orły szybują nad granią…”, niejednokrotnie wzywaliśmy
patrzeć wyżej, iść w głąb. Te skrzydła to wyraz naszych możliwości do wznoszenia się
ponad różnorodne ograniczenia, aby iść dalej – w miłości, wierze, w rozwoju, w
dojrzałości, odpowiedzialności. Dlatego znalazły nie na plakacie tegorocznego Spotkania
Lednickiego. Skrzydła to też jeden z symboli, który w ikonografii wiąże się z
prezentowaniem postaci Jana Chrzciciela, przewodnika uczestników tegorocznego
spotkania. W Biblii Bóg często przemawia do człowieka poprzez anioła. Skrzydła mają
nas skłaniać do poszukiwania głodu Boga w ludziach, których Bóg posyłam do nas jako
aniołów.

XXV SPOTKANIE
LEDNICA 2000
„USŁYSZ”
SYMBOLIKA PLAKATU

“Temat kolejnego spotkania młodych “USŁYSZ” przysporzył
nam nieco kłopotu. Pandemiczny chaos, kolejny lockdown,
miliony obrazków na ekranie komputera - jak pośród tego
wszystkiego przedstawić ciszę? I przypomniał mi się ojciec
Jan Góra, który kilkanaście lat temu tłumaczył nam,
nastoletnim wtedy, na pierwszej wizycie w dominikańskim
klasztorze, że jeśli widzimy zakapturzonego brata to broń
Boże nie możemy go zaczepiać, bo kaptur założony na głowę,
jest oznaką, że zakonnik się modli. Kaptur sprzyja wyciszeniu,
bo ogranicza pole widzenia i chroni uszy przed dźwiękami
świata zewnętrznego. Uznaliśmy, że to doskonale wyraża
hasło najbliższej Lednicy. Tysiące ludzi zaproszonych zostaje,
by zostawić na chwilę cały świat, “wejść do swej izdebki” i w
kapturach, jak mnisi, modlić się w ciszy do Tego, który jest w
ukryciu.
Wierzymy, że to co będzie się działo w ich wnętrzach, będzie
niezwykłe, pełne barw, życia, radości oraz wolności, jaką dać
może tylko Chrystus.”
Twórcy Plakatu - Dayenu - design for God

XXV SPOTKANIE
LEDNICA 2000
„USŁYSZ”
TREŚĆ SPOTKANIA

Tegoroczne XXV Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 będzie
poszukiwaniem bożego głosu i wchodzeniem w kolejne tajemnice
związane z odkrywaniem sumienia, czyli miejsca, w którym każdy z
nas może usłyszeć głos żywego Boga.
Rozważania przygotowane w oparciu o teksty ewangeliczne przybliżą
nam postać Jana Chrzciciela, przewodnika tegorocznego Spotkania
oraz jego rolę w poznawaniu i rozwijaniu sumienia.
CZĘŚĆ I - PUSTYNIA
Naszą w drogę w poszukiwaniu Bożego głosu w nas rozpocznie
Litania wyjścia na pustynię, czyli modlitwa inspirowana postawą
Jana Chrzciciela. Jan udał się na miejsce odludne, by tam rozważać
głos Boga i przygotować się do powierzonej mu misji wskazania
ludowi zapowiedzianego Mesjasza. Zachęceni tym przykładem
pomodlimy się słowami Litanii, prosząc Boga o uzdolnienie nas do
przyjęcia Jego głosu. Modlitwa zakończy się błogosławieństwem
uszu, wzorowanym na obrzędzie Eﬀatha, w którym zwyczajowo biorą
udział dorośli przygotowujący się do chrztu.

CZĘŚĆ II - SUMIENIE
Zainspirowani ewangeliczną historią spotkania Jana Chrzciciela z
celnikami i żołnierzami, pomodlimy się za wspólnotę Kościoła, by,
będąc oczyszczoną mocą Boga, była zawsze i dla wszystkich
miejscem rozeznawania głosu usłyszanego w sumieniu. Tę część
Spotkania zakończy wypowiedziany wspólnie Manifest prostoty,
czyli nasza odpowiedź na wezwanie Jana Chrzciciela do „prostowania
ścieżek Panu”. Chcemy w ten sposób wyrazić nasze pragnienie
wsłuchiwania się w głos Pana, z poszanowaniem każdego człowieka i
chęcią poszukiwania we wszystkim dobra.
CZĘŚĆ III - CHRYSTUS
W trzeciej części Spotkania, po Eucharystii i momencie poświęconym
św. Janowi Pawłowi II, nastąpi moment kluczowy – adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz Wybór Chrystusa na naszego Pana
i Zbawiciela. W symbolicznym geście, jak co roku, dokonany wybór
przypieczętowany zostanie przejściem przez Bramę-Rybę.

O CO PROSIMY
UCZESTNIKÓW SPOTKANIA?
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO 5 CZERWCA 2021?

1. POCZTÓWKA ZAMIAST OBECNOŚCI
Wiemy, że 5 czerwca bardzo chcielibyście być obecni na Polach
Lednickich. Niestety w tym roku to nie będzie możliwe, wszyscy wiemy
dlaczego. Dlatego prosimy Was o obecność symboliczną, ale bardzo
znaczącą: przysyłajcie na adres Pól Lednickich (Ośrodek im. Jana
Pawła II, Pola Lednickie 1, 62-280 Kiszkowo) tradycyjne kartki
pocztowe, na których napiszecie co nie pozwala Wam usłyszeć głosu
Boga. Zróbcie to indywidualnie, lub grupowo. My spalimy je podczas
Spotkania 5 czerwca, aby symbolicznie wyrazić fakt uwolnienia od
naszych obciążeń.

2. FILMIK: „MOJA CODZIENNOŚĆ”
Nagrajcie krótkie filmiki dotyczące Waszych codziennych
czynności. Chcemy przez nie pokazać, że Pan Jezus jest z nami w
najprostszych momentach naszego życia. Wykorzystamy Wasze
nagrania we właściwym momencie Spotkania 5 czerwca, do wyrażenia
czegoś, co nazwaliśmy „lednickim manifestem prostoty”. Filmiki
prosimy przysyłać mailem na adres: sekretariat@lednica2000.pl

3. FILMIK: „ŻYCZENIA DLA LEDNICY W 3
SŁOWACH”
25 lat to poważny jubileusz! Z tej okazji złóżmy sobie życzenia!
Nagrajcie krótki filmik, czego życzcie LEDNICY w 3 słowach.
Zmontujemy z tego jubileuszowy teledysk! Filmiki przesyłajcie na
Facebooka Siewców Lednicy.
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ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY SPOTKANIA

ANDRZEJ RANKE
KOORDYNATOR XXV SPOTKANIA MŁODYCH
LEDNICA 2000

PIOTR “ŻARÓWA” ZIEMOWSKI
LIDER ZESPOŁU SIEWCY LEDNICY

ANNA KAUCZOR
ZASTĘPCA KOORDYNATORA XXV SPOTKANIA MŁODYCH
LEDNICA 2000

KAZIMIERZ HOJNA
ANIMATOR TAŃCA, WODZIREJ LEDNICA 2000

SYLWIANA HAŃCZYC
PROGRAM XXV SPOTKANIA MŁODYCH
LEDNICA 2000

AGNIESZKA CHROSTOWSKA
WICEPREZES STOWARZYSZENIA LEDNICA 2000

WSPIERAMLEDNICE.PL
POMÓŻ LEDNICY PRZETRWAĆ PANDEMIĘ

Pandemia pozbawiła nasz lednicki dom źródeł utrzymania. Teraz
Ty masz szansę włączyć się w to dzieło i sprawić, by przetrwało.
LEDNICA 2000 to wizja charyzmatycznego dominikanina, o. Jana
Góry, by za św. Janem Pawłem II przekładać wiarę na kulturę
i zachwycać ludzi Bogiem.
Ojca Jana od samego początku wspierali w tym artyści,
przedsiębiorcy, przedstawiciele świata kultury i mediów, m. in.:
Krzysztof Kolberger, Krzysztof Krawczyk, Agata Młynarska, Piotr
Kraśko, prof. Emil Wesołowski, dr Jan Kulczyk oraz dziesiątki osób
ze świata biznesu, dla których przyszłość kolejnych pokoleń ma
znaczenie. To dzięki tym dobrodziejom na Polach Lednickich stoi
dom, wypełniony modlitwą, sztuką i pięknem. W nim młodzi ludzie
mają bezpieczną przystań i możliwość rozwoju.
Jako wychowankowie Lednicy i Ojca Jana Góry podjęliśmy jego
misję tworzenia przestrzeni, gdzie młodzi ludzie odnajdą swoją
żywą wiarę, gdzie zbliżą się i wybiorą Chrystusa. Dołącz do nas i
wesprzyj LEDNICĘ. Pomóż młodym odnajdywać żywą wiarę i
tworzyć kulturę! Wejdź na stronę wspieramlednicę.pl i przekaż
darowiznę.
Dziękujemy z całego serca!
Stowarzyszenie LEDNICA 2000 im. O. Jana W. Góry OP

LEDNICKIE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LEDNICA2000

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/LEDNICA2000

HTTPS://TWITTER.COM/LEDNICA2000

HTTP://INSTAGRAM.COM/SPOTKANIALEDNICA2000

STRONY INTERNETOWE:
WWW.LEDNICA2000.PL
WWW.WSPIERAMLEDNICE.PL

KONTAKT DLA MEDIÓW:
Anna Kauczor
tel. 798 378 469

