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ZNAJDZIESZ NAS NA:

Od ponad 20 lat Lednica jest miejscem spotkania z Bogiem i ludźmi. 
Nasze tańce i śpiewy zna cała Polska, a kto raz przyjechał na Spotka-
nie Młodych, ten wraca co rok. Tę wyjątkową atmosferę i energię 
Lednica zawdzięcza właśnie takim ludziom jak Ty! Co roku tysiące 
wolontariuszy dbają o to, by pielgrzymi w poczuciu bezpieczeństwa 
i pełni radości mogli doświadczać lednickich cudów!  

Dołącz do nas i poznaj Lednicę od kuchni ;)  

Służby takie, jak schola lednicka, ochrona, ratownicy medyczni, 
anioły porządku, przewodnicy ledniccy, medycy i lekarze, liturgia, 
harcerze, tancerze oraz ewangelizatorzy czekają właśnie na Ciebie. 

Zapraszamy do tworzenia dzieła LEDNICA 2000:
    przez cały rok, 
    na tydzień przed – Infrastruktura Spotkania Lednickiego,
    1 czerwca 2019 r. – w dniu XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000.

Do zobaczenia!

kalendarium 2019
LEDNICA DZIECKA
15 czerwca 2019, godz. 12.00.

WAKACJE 2019
Chcesz spędzić wakacje inaczej niż zwykle? Przyjedź do nas, aby 
zaprzyjaźnić się z Jezusem! Zaproś przyjaciół!
Wakacje na Lednicy – 30 czerwca - 20 lipca 2019
Wakacje na Jamnej – 5-18 sierpnia 2019

UROCZYSTOŚCI NA JAMNEJ
14-15 sierpnia 2019 uroczyście obchodzimy Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny. 
Więcej informacji na www.jamna.dominikanie.pl.

LEDNICA SENIORA
7 września 2019, godz. 12.00.

LEDNICA MOTOCYKLISTY
21 września 2019, godz. 12.00.

KONCERTY SIEWCÓW LEDNICY
Harmonogram koncertów na www.siewcylednicy.pl.

wspólnota lednica 2000

przekaż 1% podatku na lednicę
- razem możemy jeszcze więcej!

Wspólnota LEDNICA 2000
Stowarzyszenie LEDNICA 2000
ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań

sekretariat@lednica2000.pl
tel. +48 61 850 47 38
tel. 780 007 162
www.lednica2000.pl

Oddając swój 1%, wspierasz m.in. organizację Spotkania Młodych 
LEDNICA 2000, utrzymanie Domu św. Jana Pawła II - ośrodka 
duszpasterskiego na Polach Lednickich, organizację rekolekcji i dni 
skupienia, ewangelizację młodzieży oraz propagowanie wartości 
religijnych i patriotycznych.

Co roku podczas Spotkania Młodych LEDNICA 2000 gromadzą się 
dziesiątki tysięcy młodych ludzi,, a przez wszystkie lata gościliśmy już 
na Polach Lednickich ponad 3 500 000 osób!

zostań lednickim wolontariuszem!

Wspólnota LEDNICA 2000 to ludzie w różnym wieku, porwani wizją 
naszego ojca założyciela – charyzmatycznego dominikanina Ojca 
Jana W. Góry OP, którego główną troską było wychowanie młodzieży 
w duchu wartości chrześcijańskich i jej integralny rozwój – duchowy, 
intelektualny i zawodowy.

We Wspólnocie LEDNICA 2000 szukamy Chrystusa w drugim 
człowieku oraz we wspólnej, często trudnej i wymagającej 
poświęcenia pracy. Organizujemy coroczne Spotkania Młodych 
LEDNICA 2000, opiekujemy się Domem św. Jana Pawła II na Polach 
Lednickich i budujemy Wspólnotę w Poznaniu, by nieść Ewangelię na 
krańce świata. Czerpiąc z Ewangelii, skarbów wiary i tradycji Kościoła 
oraz z nauki św. Jana Pawła II, nieustannie poszukujemy nowych 
sposobów, by opowiadać ludziom o Jezusie i by się Nim za każdym
razem od nowa zachwycać.

Spotkasz nas w każdą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 16.00 
w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu.
Chcesz założyć Wspólnotę Ruchu Lednickiego w swojej miejscowości 
i żyć Lednicą na co dzień? 
Wskazówki znajdziesz na www.lednica2000.pl.

krs: 0000078708



o. Wojciech Prus OP                       o. Mateusz Kosior OP

Duszpasterze Wspólnoty LEDNICA 2000

rejestracja uczestników
Wcześniejsze ZGŁOSZENIE GRUPY pomoże nam usprawnić organ-
izację i przygotować Spotkanie na właściwą liczbę uczestników. 
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie 
www.zapisy.lednica2000.pl.
Zapisując jednocześnie całą grupę znacząco skrócisz proces obsługi 
w recepcjach na Polach Lednickich. 

Bardzo prosimy o wpłatę ofiary w wysokości 10 zł od każdego uczest-
nika Spotkania na konto:
09 1090 1854 0000 0001 4197 3927
Santander Bank VIII Oddział w Poznaniu
Tytuł: Darowizna na rzecz XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000

Możesz to zrobić też bezpośrednio przez stronę 
zapisy.lednica2000.pl.

Ofiara każdego uczestnika pomoże nam w pokryciu niezbędnych 
kosztów organizacji Spotkania, m.in. nagłośnienia, oświetlenia, 
telebimów, symboli, sanitariatów, zabezpieczenia medycznego 
i wielu innych. 
Ofiarę można złożyć również w recepcjach w dniu Spotkania. Wtedy 
będzie wynosiła 12 zł od każdego uczestnika.

PAMIĘTAJ:
    wchodzimy całymi grupami,
  miej przygotowany na wierzchu dowód wpłaty i e-potwierdzenie       
rejestracji grupy.

informacje organizacyjne

Kochani, jesteście bardzo kochani!

Zgromadzeni w dniu 1 czerwca 2019 roku na XXIII Spotkaniu 
Młodych LEDNICA 2000, będziemy przeżywali i rozważali 
słowa tegorocznego hasła  – „Wiesz, że Cię kocham”.

Słowa te, zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana 
(J 21,15), towarzyszą nam od wielu lat. Prowadzą nas w modli-
twie na Polach Lednickich, wyśpiewywanej tysiącami  głosów: 
„Panie mój, wiesz, że Cię kocham. Ty wszystko wiesz, miłuję 
Cię!”. Tym razem jednak chcemy, by każdy pielgrzym Lednicy 
usłyszał te słowa jako wyznanie miłości wyśpiewane przez 
Boga do każdego z nas: „Wiesz, że Cię kocham”. 

Wiedzeni intuicją Ojca Jana W. Góry OP, pierwszego duszpa-
sterza Lednicy, czerpać będziemy z przemówienia św. Jana 
Pawła II, wygłoszonego do młodych w Krakowie w 1987 roku. 
Ojciec Święty wskazał wówczas na Eucharystię jako na sakra-
ment dający nam „siłę przebicia”, czyli moc potrzebną do 
zmagania się z codziennością, ze wszystkim, co jest wyzwa-
niem dla młodego życia. Papież powiedział również, że „czło-
wiek jest mocny wtedy, kiedy wie, że jest kochany”.

Przesłanie św. Jana Pawła II sprawiło, że chcemy, by tegorocz-
na Lednica była zachwytem nad skarbami, które ofiarowuje 
nam Kościół – nad spowiedzią i Eucharystią. Są to dwa sakra-
menty, w których Chrystus do każdego z nas mówi: „Kocham 
Cię!”. Poprzez wiarę doświadczamy w nich niemal namacalnie 
Jego miłości i wiedząc, że jesteśmy przez Boga umiłowani, 
mamy siły, by iść dalej w życie.

XXIII Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 będzie więc naszym 
wspólnym zachwytem nad dwoma z pozoru zwykłymi sakra-
mentami. Mamy nadzieję, że razem uda nam się usłyszeć 
i doświadczyć, jak Jezus mówi w nich do każdego z nas: 
„Wiesz, że Cię kocham”.

przygotowanie duchowe

Nabożeństwa na Polach Lednickich trwają wiele godzin i odbywają 
się pod gołym niebem. Zabierz coś do siedzenia, wygodne buty, ciepłą 
odzież, płaszcz przeciwdeszczowy oraz krem z filtrem UV. Pamiętaj 
również o nakryciu głowy, wodzie i jedzeniu, a także o podstawowych 
lekarstwach (szczególnie o tych, które zażywasz regularnie!).

Sklep na Polach Lednickich to jedyne miejsce, w którym możesz 
zakupić oryginalne pamiątki, gadżety, koszulki, ciekawe książki oraz 
płyty z muzyką Siewców Lednicy. Przez cały rok zapraszamy do sklepu 
internetowego www.lednicki.pl.

Pragniemy, byś przeżył Lednicę jak najpełniej. Specjalnie dla Ciebie 
stworzyliśmy Kroki ku Lednicy, które pozwolą Ci lepiej przygotować 
się do Spotkania. 
Więcej na www.lednica2000.pl/kroki.

o. Wojciech Prus OP                       o. Mateusz Kosior OP

symbole spotkania
POZNAJ MOJE SERCE - LEDNICKA DROGA DO SPOWIEDZI
Pragniemy Cię obdarować praktycznym przewodnikiem w drodze 
do sakramentu pokuty i pojednania. Mamy nadzieję, że ten stwor-
zony przez nas wspólnie rachunek sumienia pomoże Ci w spotka-
niu z miłosiernym Bogiem, który gdy przychodzisz do spowiedzi, 
mówi Ci: „Wiesz, że Cię kocham”. 

program spotkania
8.00 Otwarcie Pól Lednickich
Spowiedź
12.00 Anioł Pański
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
17.00 Rozpoczęcie XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000
Część I: Opowiem Ci o spowiedzi
Część II: Opowiem Ci o Eucharystii
20.00 Eucharystia
Godzina św. Jana Pawła II
Część III: Opowiem Ci o Miłości
23.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu
23.45 Wybór Chrystusa
24.00 Przejście przez Bramę III Tysiąclecia

PIECZĘĆ
Używana od najwcześniejszych czasów jako sposób uwierzytelni-
ania dokumentów i potwierdzenia własności. Przypomni Ci o tym, 
że wszyscy zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym w sakra-
mencie chrztu oraz bierzmowania. W tym momencie Bóg zawarł 
przymierze z każdym z nas jako wyraz bezgranicznej miłości, 
a zostało ono wypełnione w Jezusie Chrystusie przez śmierć na 
krzyżu. 

Tegoroczne spotkanie przepełnione 
będzie doświadczeniem Bożej 
miłości, która szczególnie przejawia 
się w sakramentach spowiedzi 
i Eucharystii. Za symbol będzie 
miało właśnie pieczęć. Zostanie 
w niej wyryte siglum odsyłające do 
Pieśni nad pieśniami. To nim zosta-
niesz opieczętowany jako dziecko 
nieskończenie miłosiernego Ojca. 

Tę pieczęć będziesz nosić w czasie XXIII Spotkania Młodych 
LEDNICA 2000 oraz później, w codziennym życiu, jako znak, że 
Bóg nieustannie powtarza Ci słowa: „Wiesz, że Cię kocham”.


