
LEDNICA 2010:  

,,KOBIETA - DAR I TAJEMNICA” 
 

W dniach 5 - 6 czerwca 2010 roku nasza nowicjacka wspólnota wraz z Siostrą 
Mistrzynią Pauliną uczestniczyła w Spotkaniu Młodych nad Lednicą. Pojechałyśmy tam z 
młodzieżą KSM–u z Fary Chełmińskiej. Tegoroczny zjazd odbywał się pod hasłem: Kobieta - 

dar i tajemnica. Program spotkania był jak zwykle bardzo bogaty i ciekawy. Poza czasem na 
tradycyjne lednickie śpiewy i tańce, był również czas poświęcony głębszej refleksji nad rolą 
kobiety na przestrzeni wieków, a szczególnie we współczesnym świecie. 

Do najciekawszych punktów tegorocznej Lednicy należała między innymi konferencja 
Pani dr Wandy Półtawskiej poświęcona godności i czystości kobiety. Dla nas, Sióstr zakon-
nych, szczególnym momentem był pochód w Procesji Kobiet, które poszły za Chrystusem; 
wzięły w nim udział wszystkie Siostry obecne na Lednicy. Widok tak licznych i różnorod-
nych powołań zrobił na nas ogromne wrażenie.  

Obok wielu prelekcji związanych z tegorocznym tematem, młodzież wysłuchała także 
przesłania Ojca Świętego Benedykta XVI, skierowanego specjalnie do uczestników Lednicy 
2010 oraz wzruszający przekaz Matki Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.  

Oprócz charakteru modlitewnego, szczególnie mocno podkreślono w tym roku wątek 
patriotyczny Spotkania Młodych. Ku uczczeniu ofiar katastrofy w Smoleńsku odbył się skok 
spadochroniarzy, po którym około 80.000 młodych ludzi odśpiewało wspólnie hymn Polski i 
modliło się w intencji naszej Ojczyzny. 

Centralnym punktem Lednicy była oczywiście Eucharystia, której przewodniczył 
Ksiądz Arcybiskup Muszyński. Szczególnie wzruszającą chwilą była procesja ponad 2000 
kapłanów przed rozpoczęciem Mszy świętej. Ten widok, jak i widok tysięcy młodych 
spowiadających się w ogromnych, przygotowanych do tego sektorach lub adorujących przez 
cały dzień Najświętszy Sakrament w polowej kaplicy, dawał nam ogromną radość i nadzieję. 

W czasie Lednicy młodzi ludzie okazywali wiele zainteresowania także naszej 
wspólnocie. Młodzieży szczególnie podobał się nasz letni strój. Wyrażali oni też radość za 
chętne włączanie się Sióstr we wspólną zabawę i taniec. Kilkoro młodych ludzi ze wspólnot 
religijnych zapowiedziało także swój przyjazd do Chełmna na spotkanie z nami w domu 
nowicjatu.  

Na zakończenie Lednicy odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, której 
przewodniczył o. Jan Góra. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi, klęcząc w milczeniu, adorowało 
Jezusa, Któremu wcześniej oddało się w Akcie Wyboru Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. 
Zwieńczeniem spotkania było tradycyjne przejście przez Bramę - Rybę, w czasie którego 
wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę tulipany, ,,ochrzczone’’ w tym dniu imieniem Jana 
Pawła II. Pamiątką tegorocznej Lednicy był także słoiczek miodu - symbol kobiecej słodyczy, 
książka ,,Eros et iuventus !” Wandy Półtawskiej oraz cudowny medalik Niepokalanej. 

Około godziny 600 rano wróciłyśmy do Chełmna, szczęśliwe i zbudowane obecnością 
oraz modlitwą tak wielu młodych ludzi, sióstr i kapłanów, co ożywiło także naszą wiarę w 
sens  apostolskiego i misyjnego powołania każdej z nas.   
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