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Ustanowienie �wiatowych Dni M³odzie¿y by³o ko-
lejnym etapem troski Jana Paw³a II o m³odzie¿, któr¹
wyra¿a³ od pierwszych chwil swego pontyfikatu. Ju¿
podczas inauguracji swojego pontyfikatu, powiedzia³ do
m³odych: �Wy jeste�cie przysz³o�ci¹ �wiata, wy jeste-
�cie nadziej¹ Ko�cio³a. Wy jeste�cie moj¹ nadziej¹.�

13 marca 1983 r. otworzy³ m³odzie¿owe Centrum
San Lorenzo w Watykanie, a gdy dwa tygodnie pó�niej
inaugurowa³ Rok �wiêty Nadzwyczajnego Jubileuszu
Odkupienia, przyj¹³ od m³odych z tego centrum drew-
niany krzy¿, który sta³ siê symbolem Roku �wiêtego.
Na zakoñczenie obchodów, w Niedzielê Palmow¹
22 kwietnia 1984 r., zwróci³ ten krzy¿ m³odzie¿y, by ta
ponios³a go na ca³y �wiat, jako znak Odkupienia i �wia-
dectwo swojej wiary. M³odzi przyjêli tê pro�bê. Odpo-
wiedzieli te¿ na zaproszenie papie¿a, który zwo³a³ ich
do Rzymu w 1985 r. na spotkanie z okazji Miêdzynaro-
dowego Roku M³odzie¿y ustanowionego przez ONZ.

Miêdzy innymi te wydarzenia zainspirowa³y Ojca
�wiêtego do cyklicznych spotkañ z m³odymi, których
potrzebê tak obja�nia³ pracownikom Kurii rzymskiej pod-
czas spotkania wigilijnego: �Wszyscy m³odzi powinni
czuæ, ¿e Ko�ció³ pod¹¿a za nimi, dlatego Ko�ció³
w jedno�ci z Nastêpc¹ Piotra czuje w skali �wiatowej
rosn¹ce zobowi¹zanie wobec m³odych: ich trosk, ich
pytañ, ich otwarto�ci i nadziei, by odpowiedzieæ na ich
oczekiwania, przekazaæ im pewno�æ, której na imiê
Jezus Chrystus, Prawdê, któr¹ jest Chrystus, Mi³o�æ,
któr¹ jest Chrystus. A w tej uprzywilejowanej uwadze,
któr¹ Ko�ció³ na nich kieruje, m³odzi ludzie musz¹ zna-
le�æ dowód, ¿e bardzo siê licz¹, poniewa¿ s¹ bardzo
wiele warci. Ich ¿ycie jest cenne dla Ko�cio³a.�

Wznoszê swe oczy ku górom sk¹d przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On mi³osiernym jest.
Kiedy zb³¹dzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wzi¹æ,
Rany uleczyæ krwi¹ swoich ran, nowe ¿ycie tchn¹æ.
B³ogos³awieni mi³osierni,
Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
Gdyby nam Pan nie odpu�ci³ win, któ¿ ostaæ by siê móg³,
Lecz On przebacza, przeto i my czyñmy jak nasz Bóg.
B³ogos³awieni mi³osierni,
Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
Pan Syna krwi¹ zmaza³ wszelki d³ug,
Syn z grobu ¿ywy wsta³,
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch,
Niech to widzi �wiat.
B³ogos³awieni mi³osierni,
Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.
Wiêc odrzuæ lêk i wiernym b¹d�,
Swe troski Panu z³ó¿
I ufaj bo zmartwychwsta³
I wci¹¿ ¿yje Pan, twój Bóg.
B³ogos³awieni mi³osierni,
Albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹.

Hymn �wiatowych Dni M³odzie¿y
w Krakowie - 2016 r.
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�WIATOWE DNI M£ODZIE¯Y - HISTORIA

papie¿ Jan Pawe³ II
1986 - Rzym, W³ochy
HAS£O: Aby�cie umieli zdaæ

sprawê z nadziei, która jest w was.
Choæ pierwsze spotkanie mia³o

wymiar diecezjalny, to w³a�nie ono by³o
pierwszym �numerowanym� �wiatowym
Dniem M³odzie¿y. W homilii Jan Pawe³
II wyja�ni³ m³odym, czym wg jego za-
mys³u � maj¹ byæ dni m³odzie¿y, zarów-
no w wymiarze diecezjalnym, jak i miê-
dzynarodowym: W³a�nie od tego roku
rozpoczyna siê oficjalnie droga �DM.

***
1987 - Buenos Aires, Argentyna
HAS£O: My�my poznali i uwie-

rzyli mi³o�ci, jak¹ Bóg ma ku nam.
Drugie �wiatowe Dni M³odzie¿y

by³y zarazem pierwszymi, które odby³y
siê poza W³ochami i poza Europ¹. Spo-
tkanie w Buenos Aires przypomina³o, ¿e
papieskim zamys³em jest zaproszenie
m³odych do odkrywania Tajemnicy Od-
kupienia i w ca³o�ci oparte by³o na
dialogu papie¿a i m³odych. T³umacz¹c
has³o spotkania, papie¿ mówi³: �w tych
s³owach rozbrzmiewa wzruszaj¹ce
�wiadectwo tego, co okre�lamy chrze-
�cijañsk¹ m³odo�ci¹ ducha, która pole-
ga na sta³ym zachowaniu wierno�ci
wobec mi³o�ci Boga. Zjednoczenie z
Bogiem pozwala nam codziennie w tej
m³odo�ci wzrastaæ�.

HYMN: Nasz¹ drog¹ mi³o�æ jest.
Papieskie przemówienie oparte

by³o na 21 pytaniach zadanych przez
m³odych, a uroczysto�ciom towarzyszy-
³y liczne inscenizacje, w których m³o-

dzi wyra¿ali trudno�ci, obawy i nadzieje
codziennego ¿ycia.

***
         1989 - Santiago de Compostella
         HAS£O: Jam jest Drog¹,
Prawd¹, i ¯yciem

Kiedy Europa prze¿ywa³a czas
przemian politycznych, Jan Pawe³ II
zabra³ m³odych z ca³ego �wiata na naj-
starszy europejski szlak pielgrzymko-
wy. Mówi³ pielgrzymom, ¿e to w³a�nie
�przy grobie �w. Jakuba pragniemy siê
uczyæ, ¿e nasza wiara opiera siê na
podstawach historycznych". Jednym
z symbolicznych wydarzeñ, by³a te¿
spontaniczna decyzja m³odzie¿y, by
podczas niedzielnej mszy �w. zebraæ
ofiarê na pomoc mieszkañcom Boliwii,
Indii i Tanzanii.

HYMN: Jeste�my m³odymi roku
2000

Papie¿, wyposa¿ony w pielgrzy-
mi¹ laskê i pelerynê, przeby³ pieszo
ostatni fragment Drogi �w. Jakuba, wraz
z grup¹ 700 m³odych pielgrzymów.

***
1991, Czêstochowa, Polska
HAS£O: Otrzymali�cie Ducha

przybrania za synów.
To by³y pierwsze dni m³odzie¿y

w Europie wolnej od komunizmu. Zna-
kiem politycznych przemian by³a, licz¹-
ca ok. 100 tys. osób, grupa m³odych z
Europy Wschodniej, którzy po raz pierw-
szy mogli wyjechaæ �na Zachód� i wzi¹æ
udzia³ w �DM. Na zakoñczenie �DM
papie¿ odmówi³ akt zawierzenia m³odzie-
¿y �wiata Matce Bo¿ej.

HYMN: Abba Ojcze
Hymn tego spotkania �Abba Oj-

cze� sta³ siê popularn¹ pie�ni¹ �piewan¹
przez kolejne pokolenia wiernych na
ca³ym �wiecie. ***

1993, Denver, USA
HAS£O: Ja przyszed³em po to,

aby owce mia³y ¿ycie i mia³y je
w obfito�ci.

Jan Pawe³ II przypomnia³ pielgrzy-
mom, ¿e �ród³em szczê�liwego ¿ycia
jest wierno�æ Jezusowi, a nie dobra
materialne. Owocem tego spotkania by³o
m.in. powstanie Ruchu Czystych Serc,
a tak¿e wpisanie w struktury �wiatowych
Dni M³odzie¿y nabo¿eñstwa Drogi Krzy-
¿owej. Pielgrzymi wrócili do swoich kra-
jów zainspirowani s³owami papie¿a: �Nie
bójcie siê i�æ na ulice i do miejsc, gdzie
gromadz¹ siê ludzie, aby jak aposto³o-
wie g³osiæ Chrystusa i Dobr¹ Nowinê
zbawienia na placach miast, osiedli i
wsi. Nie czas teraz wstydziæ siê Ewan-
gelii, ale czas g³osiæ j¹ na dachach�.

HYMN: Jeste�my jednym
cia³em.

To w³a�nie w Denver po raz pierw-
szy odprawiono wielk¹ drogê krzy¿ow¹
ulicami miasta. W ten sposób utrwalo-
na zosta³a nowa tradycja�DM.

***
1995, Manila, Filipiny
HAS£O: Jak Ojciec Mnie pos³a³,

tak i Ja was posy³am.
Na miejsce spotkania z m³odymi

papie¿ wybra³ Filipiny �  jedynym kato-
licki kraj w Azji, który na co dzieñ wal-
czy z ogromnym ubóstwem i wieloma
problemami spo³ecznymi. W pamiêci
uczestników zapisa³a siê m.in. uroczy-
sto�æ powitania papie¿a, kiedy m³odzi
zadali mu cztery pytania: �Czego ocze-
kiwa³e� od nas, zwo³uj¹c �DM? Dlacze-
go ka¿esz nam przemierzaæ ca³y �wiat?
Czy spe³nili�my twoje oczekiwania? Co
jeszcze powinni�my uczyniæ?�

HYMN: G³o�my mi³o�æ na ca³y
�wiat.

By³y to najliczniejsze �wiatowe
Dni M³odzie¿y, wziê³y w nich udzia³ po-
nad 4 miliony pielgrzymów.

c.d. na str. 3
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1997, Pary¿, Francja
HAS£O: Nauczycielu, gdzie

mieszkasz? Chod�cie, a zobaczycie.
Organizatorzy obawiali siê, ¿e nie-

wielu m³odych odpowie na zaproszenie
papie¿a, tymczasem na centralne uro-
czysto�ci przyby³o prawie trzykrotnie
wiêcej pielgrzymów, ni¿ siê spodziewa-
no. Widok m³odych ludzi, nie mieszcz¹-
cych siê na hipodromie Longschamp i
36-cio kilkometrowy �³añcuch m³odych�,
którym pielgrzymi otoczyli ca³y Pary¿ �
to �wiadectwa wiary, które zapisa³y siê
w historii.

HYMN: Panie i Mistrzu
Podczas spotkania papie¿a z m³o-

dymi w Pary¿u w 1997 ponad pó³ milio-
na m³odych ludzi, trzymaj¹c siê za rêce
utworzy³o tzw. ³añcuch braterstwa, opla-
taj¹c stolicê Francji.

***
2000, Rzym, W³ochy
HAS£O: A s³owo sta³o siê Cia-

³em i zamieszka³o w�ród nas.
Jan Pawe³ II przypomina³, ¿e nie

mo¿na byæ �wiadkiem wiary w oderwa-
niu od korzeni swojej wiary. Dlatego na
progu Nowego Tysi¹clecia, uczestnicy
�DM przemierzali Rzym �ladami pierw-
szych chrze�cijan: pielgrzymowali do
grobu �w. Piotra, spowiadali siê w �naj-
wiêkszym konfesjonale �wiata� na Cir-
co Massimo, a zebrani przed bazylik¹
na Lateranie ws³uchiwali siê w �wiadec-
two osobistej wiary, jakie z³o¿y³ przed
nimi sam papie¿.

HYMN: Emmanuel
Podczas tych �DM pielgrzymom

po raz pierwszy towarzyszy³a ikona
Matki Bo¿ej Salus Populi Romani �
czczonej w Rzymie od ponad piêtnastu
wieków. Równie¿ w 2000 roku po raz
pierwszy zorganizowano katechezê
w drodze do bazyliki �w. Piotra.

***
2002, Toronto, Kanada
HAS£O: Wy jeste�cie sol¹ dla

ziemi. Wy jeste�cie �wiat³em dla
�wiata.

Spotkanie w Kanadzie odby³o siê
pó³ roku po zamachach na World Trade
Center. M³odzie¿ przywioz³a na miejsce
tragedii krzy¿ �wiatowych Dni M³odzie-
¿y, który w tym czasie po raz pierwszy
przemierza³ wszystkie kanadyjskie die-
cezje, przygotowuj¹c kraj na �DM.

Tak¿e podczas samych Dni M³odzie¿y
nie brakowa³o nowo�ci: po raz pierwszy
u¿yto wówczas nazwy �Festiwal M³o-
dych�. Niezapomnianym prze¿yciem dla
pielgrzymów i mieszkañców Toronto by³o
te¿ misterium Drogi Krzy¿owej, zorga-
nizowane na ulicach jednej z bizneso-
wych dzielnic.

HYMN: �wiat³o�æ �wiata.
Wielu m³odym ludziom te �DM

zapad³y w pamiêæ przede wszystkim
jako ostatnie, którym przewodniczy³ Jan
Pawe³ II.

papie¿ Benedykt XVI
2005, Kolonia, NIemcy
HAS£O: Przybyli�my oddaæ Mu

pok³on.
Zwo³a³ je Jan Pawe³ II, przewodni-

czy³ im Benedykt XVI, a kard. Joachim
Meisner nazwa³ �pierwszymi dniami m³o-
dzie¿y z dwoma papie¿ami�. Po �mier-
ci Jana Paw³a II, wielu zastanawia³o siê,
czy m³odzi bêd¹ równie uwa¿nie s³uchaæ
kolejnego nastêpcy �w. Piotra i  w jaki
sposób papie¿ Benedykt podejmie z nimi
dialog. Tymczasem do Kolonii licznie
przybyli m³odzi a¿ ze 197 krajów �wia-
ta. To w³a�nie w Kolonii papie¿ Bene-
dykt podarowa³ pielgrzymom dar, który
odt¹d jest stale obecny podczas �DM:
czas adoracji Naj�wiêtszego Sakramen-
tu podczas sobotniego czuwania.

HYMN: Venimus adorare eum
Mimo, ¿e by³y to pierwsze �DM

bez Jana Paw³a II, by³ on obecny w
my�lach pielgrzymów, ale tak¿e w po-
staci wielkiego portretu zawieszonego
na katedrze naprzeciwko Kolonii. Por-
tret ten wykonano z setek tysiêcy zdjêæ
m³odych z ca³ego �wiata.

***
2008, Sydney, Australia
HAS£O: Duch �wiêty zst¹pi na

Was, a otrzymacie moc i bêdziecie
moimi �wiadkami.

�wiatowe Dni M³odzie¿y na Anty-
podach by³y dla organizatorów podwój-
nym wyzwaniem. Nie tylko ze wzglêdu
na du¿¹ odleg³o�æ, jak¹ musieli poko-
naæ pielgrzymi, ale te¿ dlatego, ¿e od-
bywa³y siê w kraju, którego zaledwie
26% mieszkañców deklarowa³o siê, jako
katolicy. Prawie jedna czwarta z nich,
to Aborygeni. Choæ  �DM w Sydney oka-
za³y siê jednym z najmniejszych
spotkañ w historii Dni M³odzie¿y,

przynios³y wielkie o¿ywienie lokalnego
Ko�cio³a.

HYMN: Przyjmijcie moc.
W pe³ni multimedialne i nowocze-

sne �DM, przy pe³nym zaanga¿owaniu
mediów spo³eczno�ciowych, kana³ów
youtube czy facebooka bior¹ swój po-
cz¹tek w³a�nie w Sydney.

***
2011, Madryt, Hiszpania
HAS£O: Zakorzenieni i zbudo-

wani na Chrystusie, mocni w wierze.
Benedykt XVI zachêca³ m³odych

do tego, by wiar¹ walczyli z zagro¿e-
niami wspó³czesnego �wiata. �Nie za-
trzymujcie wiêc Chrystusa dla siebie" �
mówi³ podczas mszy �w. na lotnisku
Cuatro Vientos. Tym samym, nad któ-
rym podczas sobotniego czuwania trwa-
³a gwa³towna burza, która nie zdo³a³a
jednak och³odziæ entuzjazmu pielgrzy-
mów, którzy modlili siê i wiwatowali,
a¿� deszcz i wiatr usta³y, tu¿ przed
rozpoczêciem adoracji Naj�wiêtszego
Sakramentu.

HYMN: Mocni w wierze.
Na zakoñczenie �DM w Madrycie

zorganizowano spotkanie powo³aniowe
Drogi Neokatechumenalnej, w którym
wziê³o udzia³ 200 tys. osób. W czasie
spotkania Kiko Argüello zwróci³ siê do
m³odych: �Je�li kto� z braci i sióstr czu-
je, ¿e Bóg go wzywa, aby odda³ swoje
¿ycia za Chrystusa � niech wstanie�.
Wsta³o wówczas i podesz³o do bisku-
pów po b³ogos³awieñstwo na drodze
powo³ania ok. 5 tys. ch³opców i 3 tys.
dziewcz¹t.

papie¿ Franciszek
2013, Rio de Janeiro, Brazylia
HAS£O: Id�cie wiêc i nauczaj-

cie wszystkie narody.
Do historii tego spotkania przesz³y

�wiadectwa wzruszaj¹cego przyjêcia
pielgrzymów przez ubogich mieszkañ-
ców faweli i widok pla¿y Copacabana,
wype³nionej m³odzie¿¹  a¿ po brzeg oce-
anu. To w³a�nie na tej pla¿y Franciszek
zachêca³ m³odych: �Id�cie, bez obawy,
aby s³u¿yæ� i zaprosi³ na kolejne spo-
tkanie w Krakowie.

HYMN: Nadzieja Poranka.
�wiatowe Dni M³odzie¿y w Rio

by³y zarazem pierwszymi z udzia³em
papie¿a Franciszka, a tak¿e jego
pierwsz¹ podró¿¹ zagraniczn¹.
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�roda, 27 lipca
16.00 - przylot na Lotnisko Kraków-Balice
CEREMONIA POWITANIA
17.00 - przyjazd na Wawel. SPOTKANIE Z W£ADZAMI
I Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM
17.40 - wizyta u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
18.30 - Wawel � spotkanie z biskupami polskimi, cicha
modlitwa przy Konfesji �w. Stanis³awa, modlitwa
w kaplicy za o³tarzem, przemówienie Ojca �wiêtego
WIECZOREM: PA£AC ARCYBISKUPÓW
KRAKOWSKICH. Po kolacji Ojciec �wiêty poka¿e siê
w Oknie Papieskim, aby powitaæ wiernych zebranych na
placu przed Pa³acem Arcybiskupów Krakowskich
Czwartek, 28 lipca
7.40 - przejazd do Balic, po drodze papie¿ zatrzyma siê
w klasztorze sióstr Prezentek - wspólna modlitwa w ciszy.
9.45 - przyjazd do klasztoru jasnogórskiego. Modlitwa
w Kaplicy Cudownego Obrazu
10.30 - msza �wiêta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
koncelebrowana przez biskupi i polskich kap³anów, w obec-
no�ci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwy¿szych
w³adz kraju.
17.00 - na placu przed Pa³acem Arcybiskupów Krakow-
skich Prezydent Krakowa przeka¿e klucze do miasta Ojcu
�wiêtemu. Nastêpnie papie¿ uda siê tramwajem na B³o-
nia. Towarzyszyæ mu m³odzie¿ niepe³nosprawna.
17.15 - przyjazd na B³onia. Przejazd papamobile miêdzy
wiernymi.
17.30 - CEREMONIA POWITANIA. Po kolacji Ojciec �wiêty
uka¿e siê w Oknie Papieskim, pozdrawiaj¹c wiernych
zebranych na placu.
Pi¹tek, 29 lipca 2016
7.00 - msza �w. prywatna w kaplicy na Franciszkañskiej
9.30 - WIZYTA W AUSCHWITZ (75. rocznica mêczeñskiej
�mierci �w. Maksymiliana Kolbego). Ojciec �wiêty uda siê
pieszo na teren by³ego obozu koncentracyjnego. Przy wej-
�ciu na dziedziniec bloku 11 Ojciec �wiêty spotka siê z 15
osobami ocala³ymi z obozu. Modlitwa prywatna w celi
mêczeñstwa Ojca Kolbego.
10.30 - WIZYTA W OBOZIE BIRKENAU. Modlitwa przed
Miêdzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, indywidualne
spotkanie z 25 �Sprawiedliwymi w�ród Narodów �wiata�.
16.30 - WIZYTA W UNIWERSYTECKIM SZPITALU DZIE-
CIÊCYM W PROKOCIMIU. Spotkanie w holu z oko³o 50
chorych dzieci z rodzicami. Prywatna wizyta w wybranych
miejscach szpitalnego oddzia³u ratunkowego w towarzy-
stwie dyrektora i rodziców. Modlitwa w kaplicy szpitalnej.
18.00 - Droga Krzy¿owa z udzia³em m³odzie¿y na krakow-
skich B³oniach. Po kolacji Papie¿ Franciszek uka¿e siê
w Oknie Papieskim, pozdrawiaj¹c wiernych zebranych na
placu.

Sobota, 30 lipca 2016
8.30 - WIZYTA W SANKTUARIUM BO¯EGO
MI£OSIERDZIA W £AGIEWNIKACH
Kaplica �wiêtej Faustyny Kowalskiej. Obecne bêd¹ sio-
stry ze Zgromadzenia Matki Bo¿ej Mi³osierdzia oraz dziew-
czêta, którymi zakonnice siê opiekuj¹. Modlitwa w kapli-
cy przed grobem �w. Faustyny.
8.45 - przejazd papamobile do Bazyliki Bo¿ego Mi³osier-
dzia
9.00 - przej�cie przez Bramê Mi³osierdzia w Sanktuarium
9.15 - Liturgia Pojednania z udzia³em m³odzie¿y
Ojciec �wiêty wyspowiada piêciu m³odych ludzi w jêzy-
kach: w³oskim, hiszpañskim i francuskim.
10.30 � msza �wiêta w Sanktuarium �w. Jana Paw³a II z
kap³anami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami z
Polski. 5 tysiêcy osób bêdzie mog³o uczestniczyæ we
Mszy �w. na rozleg³ym placu przed �wi¹tyni¹.
13.00 - obiad z Arcybiskupem Krakowskim i 12 przedsta-
wicielami m³odzie¿y z ró¿nych krajówi.
19.00 � przyjazd na CAMPUS MISERICORDIAE
Przej�cie przez Bramê �wiêt¹ z piêcioma przedstawicie-
lami m³odzie¿y.
19.30 - czuwanie modlitewne z m³odzie¿¹

Niedziela, 31 lipca 2016
8.45 - przyjazd na Campus Misericordiae
B³ogos³awieñstwo dwóch budynków Caritas: Domu Mi³o-
sierdzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba
� magazynu z ¿ywno�ci¹ dla potrzebuj¹cych. Przejazd
w�ród wiernych.
10.00 - Msza �wiêta Pos³ania na zakoñczenie �wiato-
wych Dni M³odzie¿y. Rozes³anie m³odych �wiadków Bo-
¿ego Mi³osierdzia. Og³oszenie miejsca i roku kolejnych
�wiatowych Dni M³odzie¿y.
17.00 - przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolonta-
riuszami �DM oraz Komitetem Organizacyjnym �DM
i Dobroczyñcami spotkania m³odych ca³ego �wiata.
18.15 - przyjazd do Balic (czê�æ wojskowa).
CEREMONIA PO¯EGNANIA OJCA �WIÊTEGO.

Oficjalny program wizyty papie¿a Franciszka w Polsce
i podczas �wiatowych Dni M³odzie¿y Kraków 2016


