Opracowane przemówienia
Papieża Jana Pawła II do młodzieży nad Lednicą
Przemówienie z roku 2001:
Drodzy Młodzi Przyjaciele!(przyjaźń, ojcostwo)
U początku nowego tysiąclecia, gdy wciąż jeszcze radujemy się owocami
Wielkiego Jubileuszu (jubileusz), ze szczególną mocą docierają do nas
słowa, które Pan Jezus skierował kiedyś do Piotra: Duc in altum! – Wypłyń
na głębie!(kontynuacja, głębia).
To wezwanie wypowiedziane u brzegów Jeziora Galilejskiego (Lednica
jeziorem Galilejskim) miało sens praktyczny – była to propozycja
(propozycja Chrystusa), aby Piotr odbił od brzegu i mimo zniechęcenia raz
jeszcze zarzucił sieci (dosłowne znaczenie ewangelii, pokonanie
zniechecenia). Równocześnie jednak miało ono głęboki sens duchowy
(duchowy sens ewangelii): było zachętą do wiary. Tak właśnie zrozumiał je
Piotr i zawierzył: “Panie, (...) na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5, 5) (słowo
Jezusa fundamentem życia ludzkiego). To zaś zawierzenie stało się
fundamentem apostolskiej misji (słowo Jezusa fundamentem apostolskiej
misji), jaką Chrystus przekazał mu mówiąc: “Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił” (Łk 5, 10) (odwaga,apostolstwo).
Duc in altum! Dziś te Jezusowe słowa (słowa Jezusa) kieruję do każdego i
każdej z was (każdy jest adresatem ewangelii): Wypłyń na głębię!(głębia)
Zawierz Chrystusowi (zawierzenia), pokonaj słabość i zniechęcenie
(zwycięstwo nad sobą), i na nowo wypłyń na głębię! (głębia) Odkryj głębie
własnego ducha (głębia). Wnikaj w głębie świata (głębia). Przyjmij słowo
Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję (słowo Jezusa darem,
godne zaufania, światłem w życiowej misji, apostolstwie lub powołaniu).
Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa (świadectwo). Nie bój
się! (odwaga) Wypłyń na głębię! (głębia)– jest przy tobie Chrystus
(Chrystus towarzyszem).
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Sercem obejmuję każdego i każdą z was (miłość Jana Pawła II do
młodych). Stale proszę Boga, aby prowadził was przez życie w świetle i
mocy Ducha Świętego (Jan Paweł II orędownikiem u Boga, Duch Święty).
Niech łaska Chrystusa zawsze wam towarzyszy (Chrystus towarzyszem).
Z serca wam błogosławię (błogosławieństwo): W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego (Trójca Święta).
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Propozycje tematów spotkań:
1/ wypłyń na głębię – (jakość i głębia życia ludzkiego)
sens praktyczny duchowy
zacheta do wiary i odwagi
pokonanie zniechęcenia
na twoje słowo
2/wypłyń na głębię – (jakość i głębia życia ludzkiego)
dosłowność
metaforyczność
moralność
eschatologia
3/ wypłyń na głębię – (jakość i głębia życia ludzkiego)
10 przykazań Jana Pawła II dla młodzieży lednickiej
- wypłyń na głębię
- zawierz Chrystusowi
- pokonaj słabość i zniechęcenie
- na nowo wypłyń na głębię
- odkryj głębie własnego ducha
- wnikaj w głębię świata
- przyjmij słowo Chrystusa
- zaufaj Mu
- podejmij swoja życiowa misję
- daj świadectwo
- nie bój się
- wypłyń na głębię. Jest przy tobie Chrystus!
4/ wypłyń na głębię – (jakość i głębia życia ludzkiego)
głębia duchowa
kontemplacja, poznanie, słuchanie słowa Bożego
odpowiedź na słowo Boże
człowiek przekracza samego siebie w kategorii daru
5/ Pismo święte – (Pismo Święte i Tradycja dwa źródła wiary)
jako słowo Boga do i dla człowieka
jako słowo człowieka do i dla Boga
Tradycja strażnikiem słowa
Poziomy interpretacji słowa Bożego
(dosłowny, metaforyczny, moralny, eschatologiczny)
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