Opracowane przemówienia
Papieża Jana Pawła II do młodzieży nad Lednicą

Przemówienie z roku 1998:
Drodzy Młodzi Przyjaciele! (ojcostwo, relacja)
Dziś w uroczystość Zesłania Ducha Świętego jednoczę się w myślach i
modlitwie z księdzem arcybiskupem, biskupami, kapłanami i z Wami
drodzy, młodzi dziewczęta i chłopcy, którzy zgromadziliście się wpierw u
źródeł chrzcielnych Polski na lednickich polach, a potem u stóp jej
pierwszego apostoła - św. Wojciecha (jedność w Chrystusie i Kościele).
Każdą i każdego z Was obejmuję sercem i pozdrawiam (ojcostwo, relacja).
Wracacie do miejsc związanych ze Chrztem Polski (historia, pamięć), aby
odnawiać i zacieśniać tę więź z Chrystusem (relacja, osobisty stosunek do
Chrystusa), która w życiu każdego i każdej z Was została zadzierżgnięta w
mocy Ducha Świętego podczas chrztu świętego (chrzest zanurzeniem w
Chrystusa).
Przychodzicie tu we wspomnienie Pięćdziesiątnicy niejako powracając do
pierwszego wylania Ducha w Wieczerniku i do tego, które dokonało się w
Waszym życiu dzięki sakramentowi bierzmowania (uczestnictwo w
wylaniu Ducha).
Trzeba do tych momentów stale wracać (żyć wiarą). Trzeba na nowo sięgać
po ich owoce (owoce sakramentów), aby podjąć i wypełnić zapowiedź
Chrystusa: "Gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i
będziecie Moimi świadkami"(słowa Chrystusa mocą wierzących, być
świadkiem).
Gdy w czerwcu ubiegłego roku przechodziliście przez Bramę Trzeciego
Tysiąclecia mówiłem do Was: "Nie lękajcie się iść w przyszłość przez
Bramę, którą jest Chrystus (wyzbyć się lęku). Wierzcie Jego słowom"
(zaufać).
Dziś pragnę uzupełnić to wezwanie zapewnieniem - na Drodze, którą jest
Chrystus nie jesteście nigdy sami (samotność, towarzystwo i obecność
Ducha Świętego). Jest z Wami Duch Święty, Pocieszyciel (Duch święty jako
Pocieszyciel). Nie lękajcie się wyzwań jakie stawia przed Wami świat
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(wyzbyć się lęku przed wyzwaniami świata). Przyjmijcie Ducha Świętego
(Duch świety jako dar, być otwartym). On Was wszystkiego nauczy (Duch
święty nauczycielem). Tylko w mocy Ducha, możecie być autentycznymi
świadkami zbawienia - solą dla ziemi i światłem dla świata (Duch uzdalnia
do autentyczności życia i złożenia świadectwa).
Na trud i radość niesienia świadectwa o Chrystusie (świadectwo o
Chrystusie) w nowe tysiąclecie z serca Wam błogosławię (błogosławieństwo
jako umocnienie). W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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Propozycje tematów spotkań:
1/ Duch Święty – (Bóg jest Duchem)
działanie Ducha Świętego w świecie, kulturze,
we wspólnocie Kościoła
w moim życiu osobistym – sakrament Ducha Świętego (bierzmowanie)
2/ Duch Święty buduje relacje, więzi – (żyć świadomością Ducha Świętego)
we mnie (akceptacja, tożsamość)
z drugimi (wzajemności, zamieszkiwania, odpowiedzialności, uczestnictwa)
z Chrystusem i Bogiem Ojcem (wzajemności, zamieszkiwania, odpowiedzialności,
uczestnictwa)
3/ Duch Święty obecny w chrzcie świętym – (Duch Święty obecny w życiu chrześcijanina)
dary Ducha Świętego otrzymane na chrzcie świętym
świadomość ogrom darów, odpowiedzialność rodziców chrzestnych
4/ dary i owoce Ducha świętego otrzymane podczas bierzmowania (Duch Święty obecny w
życiu chrześcijanina)
dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej
charyzmaty
świadome przyjęcie darów Ducha Świętego,
zacieśnienie więzi z Chrystusem, dojrzałość, samodzielność
moc Ducha Świętego
5/ być świadkiem Chrystusa na co dzień – (być świadkiem Chrystusa)
mocą Ducha Świętego
być solą dla ziemi światłem dla świata (przenikające działanie łaski i świadectwa)
wziąć udział w Bożym planie zbawienia (kreatywność)
6/ Nigdy sami – (żyć o obecności Ducha Świętego)
obecność Ducha Świętego w życiu
Duch Święty towarzyszem, przyjacielem i nauczycielem
Co to znaczy przyjąć Ducha Świętego?
Co to znaczy być posłusznym Duchowi Swiętemu?
W czym przejawia się moc Ducha Świętego? (świadectwo)
7/ Pokój i jedność dziełem Ducha Świętego – (żyć w obecności Ducha Świętego)
Co to znaczy dar jedności w Duchu Świętym?
Co to znaczy dar pokoju?
Integracja osoby, integracja wspólnoty, integralna kultura, wiara i integralny człowiek
dziełem Ducha Świętego
Twórczość, kreatywność
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8/ Żyć wymiarem Trójcy Świętej – (żyć wymiarem Trójcy Świętej)
ojcostwo - dawać
synostwo - brać
braterstwo – dzielić się
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