
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki po-
darowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzy ż
Światowych Dni Młodzieży orazIkona Matki Bo żej
Salus Populi Romani(Opiekunki Ludu Rzymskiego).
Znaki te nie tylko są z młodymi podczasŚDM, ale
non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i
adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.

Na krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane
przez Jana Pawła II: „Nieście go po całej ziemi jako
znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście
wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w
Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”.

Ikona Matki Bożej Salus Populi Romaniwędruje
razem z Krzyżem ŚDM od Niedzieli Palmowej 2003
roku. Jest ona najbardziej ukochaną i czczoną ikoną
Maryjną w Rzymie. Jej oryginał znajduje się w Bazy-
lice Matki Bożej Większej w Rzymie.

Tematem wiodącym Światowych dni Młodzieży w
Krakowie będą słowa „Błogosławieni miłosierni, al-
bowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

PatronamiŚDM w Krakowie będą św. siostra
Faustyna i św. Jan Paweł II. Ich życie jest dla nas
przykładem głębokiej ufności w Boże miłosierdzie
wyrażonej w słowach:„Jezu, ufam Tobie”.

Więcej informacji na:www.krakow2016.com

jachświata. Zawsze przypominała mi ona moje bisku-
pie spotkania z młodzieżą. Oceniam bardzo pozyty-
wnie to wielkie doświadczenie. Przyniosłem je ze so-
bą do Rzymu. Tu także szukałem jakiegoś jego spo-
żytkowania, stwarzając okazje do spotkań z młodymi.
Światowe Dni Młodzieży wyrastają poniekąd z tamte-
go doświadczenia”. /s. 81/
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Św. Jan Paweł II gromadził młodych naŚwiato-

wych Dniach Młodzieży w Rzymie (1984, 1985,
2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela
(1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili
(1995), Paryżu (1997) i Toronto (2002). Kontynuato-
rem tego pięknego dialogu Kościoła z młodymi i
wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży
stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył
kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008)
i Madrycie (2011). W lipcu 2013 roku w Rio de Janei-
ro z młodzieżą spotkał się Papież Franciszek. On tak-
że ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie
się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.
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Św. Jan Paweł II wiele
ze swoich duszpasterskich
doświadczeń wyniesionych
z Polski przeniósł na grunt
Kościoła powszechnego.
Na jego zrozumienie mło-
dych duży wpływ miała

bliska współpraca z czcigodnym sługą Bożym ks.
Franciszkiem Blachnickim i założonym przez niego
RuchemŚwiatło-Życie. Wielokrotnie spotykał się z
uczestnikami rekolekcji oazowych, w których wów-
czas przeważała młodzież.

W swojej książce „Wstańcie, chodźmy!” Jan Pa-
weł II tak wspomina jedno z ostatnich tych spotkań:

„Podczas pielgrzymki do mego Krakowa w 2002
roku oazowicześpiewali piosenkę:

Pan kiedyś stanął nad brzegiem.
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
by łowić serca słów Bożych prawdą. […]
Powiedziałem im wtedy,że ta oazowa pieśń nieja-

ko wyprowadziła mnie z Ojczyzny do Rzymu. Jej głę-
boka treść była mi wsparciem, kiedy stanąłem wobec
decyzji konklawe. A potem nie rozstawałem się z tą
pieśnią w ciągu całego pontyfikatu. Zresztą stale mi ją
przypominano, nie tylko w Polsce, ale i w innych kra-

Kard. Karol Wojtyła na oazowym Dniu Wspólnoty,
który prowadził ks. Franciszek Blachnicki.

Radość uczestników Toruńskiej Strefy Uwielbienia
„Nie ma takiego jak Jezus” przygotowujących się

doŚwiatowych Dni Młodzieży w KrakowiePrzekazanie polskiej młodzieży symboliŚDM


