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Tuż po północy, w sobotę 4 czerwca, Mszą św. w kaplicy Świętej Rodziny rozpoczęliśmy
pielgrzymkę na XV Spotkanie Młodych na Polach Lednickich. Ks. Zygmunt w krótkim słowie,
podkreślił, że choć jesteśmy bardzo różni i nie wszyscy się znamy (pojechała i młodzież z
naszej parafii, i uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 7, i klerycy z Wyższego Seminarium
Duchownego), to połączyła nas wspólna pielgrzymka ( zobacz zdjęcia ).

  

Noc spędziliśmy w drodze, a około 6 rano dojechaliśmy do celu. Jeszcze krótki marsz w stronę
Pól Lednickich i oczekiwanie wraz z innymi, coraz liczniejszymi grupami na rozpoczęcie
rejestracji. Już wtedy wiedzieliśmy, że będzie gorąco! Ach ten upał!

  

Każdy z nas otrzymał klucz do nieba, będący jednocześnie kluczem do serca drugiego
człowieka, kamień symbolizujący Chrystusa – skałę, na której warto budować życie, oraz
śpiewnik. Kiedy rozłożyliśmy karimaty, wyciągnęliśmy wszystko, co mogło pomóc nam ochronić
się przed palącymi promieniami słonecznymi, rozpoczęło się nasze kilku godzinne oczekiwanie
na rozpoczęcie spotkania. Była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania,
można było troszkę się zdrzemnąć, pośpiewać przy akompaniamencie gitary, porozmawiać,
zagrać w karty, czyli krótko mówią po prostu spędzić czas z drugim człowiekiem.

      

Później przyszedł czas na naukę nowego tańca lednickiego, siostry dominikanki poprowadziły
modlitwę różańcową, ale przede wszystkim śpiewaliśmy, duuużo śpiewaliśmy, zarówno ze
scholą, jak i z Siewcami Lednicy, a  po 15.00 modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego i
Litanią do bł. Jana Pawła II. Przed 17.00, czyli przed godziną oficjalnego rozpoczęcia spotkania
na Pola Lednickie dotarł Prymas Polski ks. Józef Kowalczyk, a nad głowami uczestników
przeleciał helikopter, ten sam, z pokładu którego w 1997 roku papież Jana Paweł II błogosławił
uczestników pierwszego spotkania lednickiego.

  

Tegoroczne czuwanie składało się z „Ośmiu Pereł Lednickich”, które wypływały z ośmiu
przesłań Ojca Świętego Jana Pawła II skierowanych do młodzieży zgromadzonej na Lednicy w
kolejnych latach. Pierwsza perła to chrzest. Prymas Czech ks. Dukla zaprosił młodzież do
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, a także poświęcił wodę zaczerpniętą z Jeziora
Lednickiego. W tej wodzie każdy z nas obmył swą twarz. Druga perła – bierzmowanie.
Poświęcono wonne oleje, którymi towarzyszący nam księża, namaszczali nasze czoła na znak
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gotowości na przyjęcie Ducha Świętego.

  

Kulminacyjnym momentem była Eucharystia, którą wraz z abp. Józefem Kowalczykiem
koncelebrowali wszyscy kapłani obecni na Lednicy, a było ich niemal tysiąc. Gdy szli w procesji
do ołtarza, czuliśmy dumę, że wśród nich są również nasi duszpasterze z Opolszczyzny, i nasz
opiekun – ks. Zygmunt. W czasie Mszy św., kiedy słońce powoli chowało się za horyzontem
niosąc chłodne ukojenie, homilię wygłosił dominikanin o. Jacek Salij. Choć niepotrzebne
wydawały się komentarze o. Jana Góry, zachęcające do śpiewu, a tym samym przerywające
płynny przebieg liturgii, mocno zaskoczeni byliśmy dopiero, gdy po kilku minutach
komunikowania okazało się, że większości z nas nie udało się przyjąć Pana Jezusa. Z
wszystkich stron rozpoczął szturm na namiot adoracji, gdzie usłyszeliśmy informację, że hostii
już nie ma. Jednak w dużym ścisku wszyscy z utęsknieniem wyczekiwali kilkanaście minut, a
może i więcej, aż kapłani przyniosą Pana Jezusa. W tym czasie ogromne wrażenie zrobili na
mnie młodzi chłopcy, którzy skandowali „Nawet chlebek od babuni, nie zastąpi nam komunii”.

  

Po Eucharystii nadszedł czas na kolejne sześć pereł lednickich. Wśród nich na jedną
szczególnie czekali narzeczeni z naszej grupy Agnieszka i Łukasz. Na telebimach odtworzono
wówczas przesłanie Ojca Świętego z Lednicy z 2002 roku, a także zaproszono wszystkie pary
narzeczeńskie pod Bramę III Tysiąclecia na specjalne błogosławieństwo.

  

A co później? Później czekał nas marsz do autobusu i droga do domu. A w niedzielę tuż po 7
rano, pełni wrażeń choć zmęczeni, wróciliśmy do naszej parafii.

  

Podziękujmy sobie wzajemnie za ten wyjątkowy czas przeżyty na Polach Lednickich i wspólnie
podziękujmy naszemu opiekunowi – ks. Zygmuntowi. Bóg zapłać!
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