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Ks. Kiciński, ŚDM laboratorium nowej ewangeiizacji

Światowe Dni Młodzieży 
laboratorium nowej ewangelizacji

Ks. Andrzej Kiciński (KUL)

„Pojęcie nowej ewangelizacji jest w Polsce nadużywane”' - zgadzam się 
w pełni z tym stwierdzeniem bpa Grzegorza Rysia Przewodniczącego 
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski, 
bowiem rzeczywiście to pojęcie jest używane do przeróżnych działań 
i to nie tylko duszpasterskich. Nowa ewangelizacja to nowy etap urze
czywistnia posłannictwa Kościoła, który jest przedłużeniem dzieła 
zbawczego Chrystusa, bo pełni misję samego Odkupiciela człowieka 
w świecie współczesnym. Jan Paweł II poprzez Światowe Dni Młodzieży 
zapoczątkował spotkania, poprzez które ożywił katolicki świat młodych 
i które są prawdziwym laboratorium nowej ewangelizacji2. Jakie cele 
pastoralne mają ŚDM a jakich nie zastąpią?

I Oryginał zoo. A. Kiciński. Światowe Dni Młodzieży laboratorium nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej 
katechezie. Rud. P. Mnkosn. Rzeszów; Bonus Liber 2013 s. 57-71.
Wypowiedzi bpa G. Rysia o nowej ewangelizacji znajdują się ogólnie dostępne na YouTubc i licznych portalach interne
towych. Tutaj cytuję depesz Kai za: http:/? nowa ewangdrzjtcja.org/bp-rys-o-nadużywaniu-po jęci a nowej ewangelizacji/ 
(30.07.20) 3).

2 A. Kiciński. T.u giarnaic Mondiali ddla Gioventu - i giovani e il beato Giovanni Paolo l). „The Person and lhu Challcngcs: 
The journal oflhcology, education, canon law and soóal studies inspired by Pope John Paul 1T’ 2:20)2 nr 1 5.121-] 3-1.

3 ŚDM nic zastępują misji ad gentes, choć coraz częściej do nich metodycznie przygotowują. Podczas ŚDM w Rio dc Janeiro 
młodzież pracowała z „Podręcznikiem uczma-misjonarza", który w swej strukturze przygotowywał ich do realizacji tej 
misji. Podręcznik podzielony byt na dwie części. Część 1 - „Narzędzia ewangelizacji" i część II - „Środowiska ewangelizacji” 
prowadziły do odkrycia najbliższych i najdalszych terenów misyjnych. Wersję polską zob. Podręcznik uczni a-misjonarza. 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mc 28,19). Materiały formacyjne dla uczestników 28. ŚDM w Rio de [andrc. 
Biblioteczka Światowych Dni Młodzieży. Red. polska K. Osińska, G. Suchodolski. Tłumaczenie 2 języka portugalskiego M. 
Strachanowski. Warszawa: Krajowe Biuro Światowych Dni Młodzieży 2013.

Światowe Dni Młodzieży nie zastępują misji ad gentes3. Oczywiście 
Kościół istnieje dla misji i prowadzi misje wszędzie. Kościół jest posłany 
przez Chrystusa, aby ukazywać miłość Bożą i zaszczepiać ją wszystkim 
ludziom i narodom, jest świadom tego, że ma jeszcze do wykonania wiel
kie dzieło misyjne. „Albowiem dwa miliardy ludzi - a liczba ich z dnia na 
dzień rośnie - którzy tworzą wielkie i określone społeczności, zespolone 
trwałymi więzami życia kulturalnego, starymi religijnymi tradycjami, 
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silnymi węzłami społecznymi, nie słyszało wcale albo prawie wcale ra
dosnej nowiny ewangelicznej” (DM 10). ŚDM nie są do nich skierowane. 
Przynajmniej nie wprost. Na te spotkania przybywają młodzi, którzy są 
katolikami. Oczywiście Boża Opatrzność może taki podział znieść jak to 
się zdarzyło z wieloma młodymi z terenów obecnej Rosji, którzy przybyli 
na spotkanie do Częstochowy w 1991 r. Albo możne to uczynić papież, 
jak to zrobił Jan Paweł II przed spotkaniem w Kolonii. W swym orędziu 
zaprosił niewierzących: „Zaproszenie do uczestnictwa w Światowym 
Dniu Młodzieży dotyczy również was, drodzy przyjaciele, którzy nie 
jesteście ochrzczeni lub którzy nie odnajdujecie się w Kościele” (nr 6). 
Niemniej następcy św. Piotra dbali, aby „nie rzucać swych pereł przed 
świnie” (Mt 7, 3). Benedykt XVI wprowadził adorację podczas czuwa
nia w Kolonii, aby wszyscy wiedzieli z Kim się spotykają. Podczas niej 
na Marienfeld zapadła cisza i wszyscy się przekonali, że z pewnością 
młodzież trochę wiedziała i słyszała kim jest Jezus Chrystus. ŚDM mają 
kilka elementów które pozwalają głosić Jezusa osobom niewierzącym, 
ale cała ich struktura z katechezami, a zwłaszcza związana z życiem 
sakramentalnym jest skierowana do katolików, a nie do pogan. Trzeba 
jednak pamiętać, że ŚDM to słuchanie słowa Bożego w jego integralności 
i niejednokrotnie mogliśmy się dopatrzeć „spotkania Jezusa z poganką”, 
w którym rozbrzmiewał dialog: „«Jestem posłany tylko do owiec, które 
poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: 
«Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb 
dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta 
jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej 
odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, 
jak chcesz!»” (Mt 15,21-28).

Światowe Dni Młodzieży nie zastępują także duszpasterstwa zwy
czajnego młodzieży, które pozostaje podstawową i zorganizowaną 
działalnością zbawczą Kościoła mającą na celu zaspokojenie ich potrzeb 
religijnych oraz osiągnięcia celu Kościoła i każdej wspólnoty religijnej, 
którym jest spotkanie z Bogiem w wierze i miłości4. Dzisiejsze struk

4 Postulaty związane z odnową duszpasterstwa zwyczajnego, zob. R. Kamiński. Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycz
nym. Lublin 1997 s. 125-184.
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tury parafialne choć zapewniają podstawowe formy duszpasterstwa do 
których należą: przepowiadanie słowa Bożego, sprawowanie liturgii 
i posługa pasterska już nie odpowiadają na wszystkie potrzeby życiowe 
młodych. Współcześnie wysuwa się wiele postulatów duszpasterskich 
pod adresem parafii, aby nie była tylko miejscem kultu, ale nauczyła się 
słuchać młodych. W Polsce jest wiele dyskusji o roli nauczania religii 
katolickiej w szkole i słabości katechezy parafialnej. Z pewnością nie 
można upraszczać problemu i wysiłków duszpasterskich, ale jasno trzeba 
podkreślić, że ŚDM nie rozwiązą wszystkich problemów, choć mogą stać 
się tylko lub aż częściową inspiracją do pracy duszpasterskiej z młodymi. 
ŚDM nie zastąpią więc duszpasterstwa zwyczajnego młodzieży, bo nie 
mają w swojej strukturze wszystkich elementów związanych z duszpa
sterstwem zwyczajnym.

Światowe Dni Młodzieży to na pewno znak nadziei i dar. Znak, że nie 
wszystkie sygnały postępowania młodzieży są negatywne. Dar, bo 
wiele kościołów lokalnych, gdzie były ŚDM odnowiło swe siły duchowe. 
Wspólnoty chrześcijańskie, najczęściej ruchy i nowe wspólnoty, poprzez 
swoją działalność pokazują realną możliwość przeżywania wiary chrześ
cijańskiej wraz z jej głoszeniem również wewnątrz współczesnej kultury. 
W ŚDM widać ożywiającą świeżość wiary i jej entuzjazm, co dokumenty 
o nowej ewangelizacji często postulują. Takiej świeżości wiary nie za
pewnią żadne kościelne dekrety i początkowe liczne wątpliwości także 
niektórych biskupów. Jakie więc są przesłanki, że przy ŚDM pojęcie 
nowej ewangelizacji nie jest nadużywane?

1. Kościół katolicki żyje Światowymi Dniami Młodzieży

To że Kościół katolicki żyje Światowymi Dniami Młodzieży można 
usłyszeć nie tylko od ostatnich 3 papieży, ale i od licznych biskupów, któ
rzy w nich uczestniczą no i od samych młodych uczestników, bo to oni 
stali się bez wątpienia protagonistami tych spotkań. A czym jest nowa 
ewangelizacja? Jedną z prób definicji jest ta, że nowa ewangelizacja to 
jest to, czym współcześnie żyje Kościół. Podkreślił to papież Franciszek 
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podczas ceremonii otwarcia XXVIII ŚDM na Copacabanie: ,W tym 
tygodniu Rio staje się centrum Kościoła”5'. W niczym nie umniejszył roli 
Stolicy Apostolskiej i wielu ważnym dykasteriom watykańskim, które są 
potrzebne. Wyznał to co od wieków wyznajc Lud Boży - tam gdzie Piotr, 
tam jest Kościół. A Piotr był na spotkaniu z młodymi. Vatican Insider 
i wiele innych opiniotwórczych portali jako jedną z przyczyn rezygnacji 
Benedykta XVI podało, że wiedział on, że nie będzie mógł fizycznie 
sprostać spotkaniu z młodymi. Bezprecedensowa decyzja, aby zostawić 
katedrę piotrową, dla kogoś kto również fizycznie pokaże czym żyje 
Kościół. 76-letni papież Franciszek pokazał to dobitnie. Przypomina! 
w różnych gestach Jana Pawła II, ale i gesty Benedykta XVI - zwłaszcza 
dla piszącego te słowa, który znał go jako wykładowcę - były potwierdze
niem, że ŚDM to podjęcie się przez Kościół wyzwania nowej ewangelizacji 
ze świadomością, że przemiany dokonują się dzisiaj nie tylko w świecie 
i kulturze, lecz że dotyczą one w pierwszej osobie również samego 
Kościoła, jego wspólnot, działań, tożsamości (por. Lineamenta, 16)ć. 
Wpisaniem się ŚDM w duszpasterstwo Kościoła towarzyszy nieustanna 
refleksja pastoralna prowadzona przez jej organizatorów7, uczestników3 
i osoby nie związane z tym wydarzeniem9, które jednak przykładają dużą 
uwagę do tego fenomenu dialogu współczesnego Kościoła katolickiego 
z młodymi.

5 Papież Franciszek. Przemówię nie do młodzieży podczas ceremonii powitania Ojca św. Copacabana 25.07.2013, http:/ywww. 
katech etyka .e u/doda j - cl i ry stosu. 3 R6.1 itm i (14.08.2D13)

6 Synod biskupim X!IT Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrzeidjaó^kiej. Jn.stru- 
jnenlum labnris. Watykan 2012.

7 St. Ryłko. I gtovani e ił Papa. Tnsiume. W: Pantificio Consiglio per j Laici. Utsieme sulłe strade deJI’Europa. Cula ciel Valkano 
1999 S. 172-186; D. Sigalini. T.nx jńvcnc.s y la Igliwia. „JiccJesia" 2:1998 s. 137-153; G. Carriquiry. I.e Giornatc Mundiali delta 
Giovćntu. W: PonLificio Ccmsigliu per i Laici. Tnsicme sullc strade del!‘Europa, Vaticana 1996. s. 64-S9.

8 Genćralion TMJ. Red. D. LenseL Fayard J 997.
9 L. Meglio. Eattegiamento nei confronti dei giovani di Giovanni Paolo II e Benedetto XVi. AoalLsi del eonie nuto de i discorsi 

dej due ponteftci. httptfiwwjeltgkmiesocieta.ltfupfo^^ _2papi.pdf (15.04.2012)

2. Światowe Dni Młodzieży to osobiste spotkanie z Chrystusem

Dla nas żyjących w dobie newsów często najważniejszą wiadomością jest 
milion sto tysięcy w Paryżu, milion dwieście tysięcy w Kolonii, około 
pięciu milionów w Manili, trzy miliony siedemset tysięcy na mszy św. 
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na Copacabanie. Podobnie myślimy o oazach. Na mojej było prawie 
100 osób, na dniu wspólnoty kilkaset. Ale jeśli ktoś znał sługę bożego 
Franciszka Blachnickiego to najważniejsze dla niego było osobiste spot
kanie każdego młodego chłopca i dziewczyny z Jezusem Chrystusem. 
Podobnie ze ŚDM trzeba znać ich inicjatora. Jan Paweł II na początku 
historii tych światowych spotkań napisał list’-', który lubię nazywać 
encykliką o młodych i do młodych. Jest to - według mojej opinii - jeden 
z głównych dokumentów programowych ŚDM. Zaczyna się życzeniami 
Jana Pawła II zaczerpniętymi z listu św. Piotra (zob. 1P 3,15), które 
zachęcają do refleksji co zrobić, aby pomóc młodemu człowieku odkryć 
bogactwo jego młodości. Słowo Boże jest tu najważniejsze i co ważne 
każdy fragment zostaje odczytany w związku z całą Ewangelią (zob. nr 
2). Newsem - w dzisiejszym rozumieniu - to z pewnością nie jest. Ale 
newsem dla przyszłości ŚDM i koncepcji duszpasterstwa młodzieży jest 
fakt, że dziś Chrystus rozmawia z młodymi. Jan Paweł II jakby widział 
miliony pojedynczych dziewcząt i chłopaków we współczesnym świecie, 
którzy pytają, albo może nie potrafią sformułować pytań o życie. U pod
staw' ŚDM stoi właśnie ten dialog Chrystusa z młodymi, a Jan Paweł II 
ze swoimi współpracownikami zainicjował spotkania, gdzie młodzi przy 
każdym światowym, spotkaniu mogli doświadczyć prawdy - nie tylko 
ostatnio w faveli Yarginha w Rio de Janeiro - „nie jesteście sami, Kościół 
jest z wami, Papież jest z wami”!!.

Nowa ewangelizacja polega zawsze na rozeznaniu kontekstu

10 Jan Paweł TI. List apostolski da młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Citta de] Va?kano 
1985. Zob. także A. Kiciński. Historia Papieskiej Szkoły Modlitwy. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyaiski. Lublin 
2002 5. 331 -381 oraz tekst uaktualniany tenże. http;//www. katechetyka .eu/swia to wy- dzień-m lodź i ezy -historia, i 60 .hieni 
(14.08.2013). Drugi ważny dokument, zob. Jan Paweł 11. Znaczenie Światowych Dni Młodzieży. List Ojca Świętej do kard. 
Eduardo F. Pironio z okazji seminarium zorganizowanego w dniach 13-16 maja 1996 r. w Częstochowie. „KOsseryalorc 
Romano" (wyd. poi.) 7-8:1996 s. 4-5. Inne to m.in.: Jan Paweł II, „Dzień Młodzieży" znaczy wyjście na spotkanie Boga, 
„(.'□ssetwatore Romano” (wyd. poi.) 3:1986 s. 6; Papieska Rada ds. Świeckich. Wskazówki Papieskiej Rady ds. Świeckich 
dotyczące obchodów Ul Światowego Dnia Młodzieży ] 998. „EOsservatore Roma no" (wyd. poi.) 1:1988 s. 5; Jan Paweł 
II. Przesłanie Ojca Świętego z okazji rocznicy Światowego Dnia Młodzieży. L'Osservatoie Romano" (wyd. poi.) 9:1992 s. 
49; Jan Paweł IL Chrystus na dzieją, która nie zawodzi. Modlitewne czuwanie w Cherry Greek State Park. ..EOsserralore 
Romano'1 (wyd. poi.) 11:1993 s. 28; Jan P.uwl TI. Orędzie Ojca Świętego Jana Pawia U na IX i X Światowy Dzień Młodzieży. 
„EOsseryntore Romano'1 (wyd. poi.) 2:1994 s. -1; Jan Paweł Ił. Kościół i Papież oczekują od was, abyścic wyznawali Chrystusa. 
Czuwanie modlitewne z młodzieżą świata. „EOsserwatote Romano” (wyd. poi.) 3:1995 s. 17; Jan Paweł IL Orędzie Ojca 
Świętego Jana Pawia II na XII Światowy Dzień Młodzieży. „EOsscrvatorc Romano" (wyd. poi.) 10:1996 s. 1; Jan Paweł II. Nie 
lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. Przemówienie wygłoszone podczas czuwania modlitewnego w Tor Vcrgata, 19 VIII2000. 
.1TJO»erv.norc Romano" (wyd. po),) 10:2000 s. 21.

11 Papież Frań ciszck. Przemówień i C w fovcl i Va rgi n ha. R h > dc Ja nciro 2 5.07.2013.  w.katc cheryka.e u/ n ie- jesłesc i e- 
- sami - kuse i ol -jest-z-wam i,389 h t m I 04.08.2013) 

http://ww
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współczesnego życia ludzi młodych. ŚDM dają młodym chrześcijanom 
możliwość prowadzenia dialogu z Chrystusem w ciągle zmieniającym 
się kontekście kulturowym, społecznym, gospodarczym, politycznym 
i religijnym.

3. Słowo Boże na Światowych Dniach Młodzieży

Każdy Światowe Dni Młodzieży zaczynają się od wybrania fragmentu 
Słowa Bożego. Hasło zawarte w temacie ŚDM wzywa wszystkich orga
nizatorów i młodych katolików do podjęcia wielorakich działań, aby 
można było usłyszeć „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreścic słyszeli” 
(Łk 4, 21). Od I ŚDM kiedy zabrzmiały słowa: „Myśmy poznali i uwie
rzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16), poprzez „Jam jest Drogą 
i Prawdą, i Życiem” (J 14, 6) w wędrówce do Santiago de Compostela, 
częstochowskie „Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15), 
kiedy przybyli młodzi ze wschodu czy zachodu, paryskie „Nauczycielu, 
gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (I 1, 38-39), po ostatnie bra
zylijskie „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) - według 
organizatorów - spełniały się te słowa w sposób bardziej lub mniej 
spektakularny.

Kościół jest świadomy, że jego obowiązkiem jest znaleźć nowe narzę
dzia i nowe słowa, dzięki którym w zsekularyzowanym świecie będzie 
można usłyszeć i zrozumieć słowa wiary, które odrodziły w nas życie, 
życie prawdziwe, życie w Bogu (por. Lineamenta, 8). Ciągle jednak trzeba 
przypominać, źe nowa ewangelizacja nie oznacza „nowej Ewangelii”, bo 
„Jezus Chrystus [jest] wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 
8). Nowa ewangelizacja oznacza adekwatną odpowiedź na znaki czasu, 
na potrzeby współczesnych nie tylko młodych ludzi i wszystkich naro
dów, ale również na nowe konteksty, ukazujące kulturę, poprzez którą 
wyrażamy naszą tożsamość i poszukujemy sensu naszej egzystencji. 
Nowa ewangelizacja podczas ŚDM promuje kulturę głębiej zakorzenioną 
w Ewangelii.

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - 7M-ww.kdm.crg.pl
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W swej strukturze Światowe Dni Młodzieży - zwłaszcza w okresie 
przygotowawczym i triduum katechetycznym - mają wiele narzędzi, 
aby pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma świętego i czytaniu 
go, aby stało się rzeczywiście duchowym drogowskazem. Wiadomo, że 
młodzi potrzebują świadków i mistrzów, którzy będą iść razem z nimi 
i prowadzić ich do miłości. Na ŚDM jest wielu założycieli ruchów i in
nych świadków, którzy prowadzą na co dzień katechezę, która w swoich 
różnych formach i fazach zawsze towarzyszy ludowi Bożemu. Część 
z nich prowadzi katechezę na wzór opisanego przez ewangelistę Łukasza 
spotkania uczniów z Emaus z Jezusem (por. Łk 24, 13-35), w której cen
trum jest „wyjaśnienie Pism”, jakie potrafi dać jedynie Chrystus (por. Łk 
24,27-28), ukazując w sobie samym ich spełnienie12.

12 Zob. Benedykta XVI. Posynodalna adhnnacja apostolska do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wier
nych świeckich. Verbum Domini d Sławie Bożym wżyciu i misji Kościoła. Citta del Yaficano 2010 nr 74.

13 ). Ratzinger. Przemówienie do katechetów i nauczycieli reiigii, obchodzących w dniach 9 -10 grudnia 2000 r. swój Jubileusz 
w Rzymie. ht tp://ww w.opoka. org.pl/biblioteka/ W / WR/i one/ ra tzi nger. ,e wa ngeli zacj a.h tm I (14.08.20 i 3).

Patrząc na liczbę młodych podczas ŚDM warto jednak pamiętać, że „nowa 
ewangelizacja nie może być próbą natychmiastowego przyciągnięcia - za 
pomocą nowych, bardziej wyrafinowanych metod - wielkich mas ludzi, 
którzy oddalili się od Kościoła. Nie, nie na tym polega obietnica nowej 
ewangelizacji”” przypominał kard. J. Ratzinger. Nowa ewangelizacja to 
jest ten wymiar ewangelizacji, który jest skierowany do ochrzczonych 
ludzi, którzy porzucili praktyki chrześcijańskie. A może nawet do tych, 
którzy nie porzucili, ale nie słuchają słowa Bożego, a wypełniają praktyki 
religijne tylko rytualnie. „Sukces nie jest imieniem Bożym” mówi stare 
przysłowie. Światowe Dni Młodzieży są okresem siania ziarna słowa 
Bożego i trzeba uważać na medialne, czy własne eklezjalne „kombajny”, 
które usiłują chwalić się wynikami zbiorów. Treścią nowej ewangelizacji 
jest nawrócenie, spotkanie Boga Żywego, doświadczenie tajemnicy krzy
ża i zmartwychwstania - a to już jest tajemnica działania słowa Bożego 
w życiu pojedynczego młodego człowieka i misji Kościoła. Kościół, który 
organizuje Światowe Dni Młodzieży we współczesnym świecie jest tylko 
pewny wierności swego Pana, i dlatego niezmordowanie głosi dobrą 
nowinę Ewangelii i zachęca młodych katolików do ponownego odkrycia, 
jak fascynujące jest naśladowanie Chrystusa.
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Od czego powinien zacząć katecheta, aby wyruszyć ze swoją młodzież na 
szlak Światowych Dni Młodzieży, który proponuje współczesny Kościół'4 
i wziąć aktywny udział w nowej ewangelizacji15.

|4 Watro pamiętać, że Jan Paweł [J oabyl wiek doświadczeń w pracy z młodymi w Polsce i o nich mówił. Dużo jusl pohkk^; 
wkładu w to laboratorium wiary młodych. W Papieskiej Radzie ds. Świeckich pracował abp J. Michalik, obecnie przewód- 
niczącym jest kard. St. Ryłko. Bp TT. Tomasik mimo zmian nazw ko misji którym przewodził, czy uczestniczy! wniósł wiele 
w rzeczywistość SDMw Polsce. Wiele inspiracji można znaleźć w cennych inicjatywach Krajowego Biura SDMw Polsce, 
które od widu lat prowadzi ks. G- Suchodolski.

15 Inspirujące może być również przypomnienie dialogu Jana Pawia Ił z młodzieżą podczas pielgrzymek do Polski. Zob- np: A. 
Kiciński. Formacja młodzieży w nauczaniu Jana Pawia II podczas pielgrzymek do Polski. W: Katechizować dzisiaj. Problemy 
i wyzwania. Red. J. Słaia. Kielce 2004 s. 177-192, Tenże. Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu fana Pawła II. 
W: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Red. ■. Zimny. Sandomierz 2004 s. 125 135; Tenże. Młodzi nadzieją polskich rodzin 
w nauczaniu Jana Pawła II. W: Młodzież. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Red. J. Zimny. Sandomierz 2red s. 155-163.

Po pierwsze rozważyć słowo Boże zawarte w haśle najbliższych ŚDM. 
Poprosić Ducha św., aby usunął wszelkie nasze ludzkie myślenie o tym 
wydarzeniu. Przeczytać dany fragment w całym swoim kontekście, 
werset po wersecie z ewentualnymi przypisami, komentarzami, może 
sięgnięciem po katechizm. Następnie zapamiętać najważniejsze wyraże
nia, kluczowe słowa, aby podjąć decyzje, osądzić jak mogę się włączyć 
sam i z młodzieżą w przygotowania do ŚDM. W końcu uwielbiać Boga, 
dziękować mu, błagać i prosić o realizację tych postanowień.

Po drugie przeczytać Orędzie papieskie na najbliższe Światowe Dni 
Młodzieży, są dostępne na stronach internetowych, najlepiej przeczytać 
także - jeśli ktoś wcześniej nie znał - cały List Jana Pawła II do młodych 
całego świata z roku 1985. Jest wiele dogodnych metod dydaktycznych, 
aby go poznać razem z młodzieżą.

Po trzecie zapoznać się wspólnie z logo najbliższych ŚDM. Logo to sym
bol, który jest czytelnym językiem nie tylko młodych. Przyciąga uwagę, 
wyróżnia z otoczenia i wiąże emocjonalnie z wydarzeniem. Logo ŚDM 
zawsze nawiązuje do tematu. Czytelne i łatwo rozpoznawalne jest logo 
ŚDM w Rzymie z roku jubileuszowego. One wydaje się najlepiej oddaje 
koncepcję tych spotkań. Kopuła św. Piotra symbolizująca Kościół katoli
cki obejmuje swymi ramionami (kolumnada Berniniego) świat młodych, 
ale zarazem ten świat młodych obejmuje Kościół. Jest tam wiele innych 
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elementów do odkrycia. W odpowiednim momencie trzeba też pamiętać 
o zapoznaniu się z faktem, że spotkaniom towarzyszą dwa szczególne 
znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych 
Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Saius Popu!i Romani.

Po czwarte poznać historię i geografię spotkań. Rzym, Buenos Aires 
1987, Santiago de Compostela 1989, Częstochowa 1991, Denver 1993, 
Manila 1995, Paryż 1997, Rzym 2000, Toronto 2002, Kolonia 2005, 
Sydney 2008, Madryt 2011, Rio de Janeiro 2013, Kraków' 2016. Można 
to odczytać z Orędzi, albo różnych dostępnych artykułów, dlaczego 
właśnie dane miejsce zostało wybrane. Na przykład XII Światowy Dzień 
Młodzieży w skali międzynarodowej został zorganizowany w Paryżu, we
dług Jana Pawła II „w sercu kontynentu europejskiego. W tej metropolii, 
gdzie od wieków krzyżują się drogi narodów, sztuki i kultury, młodzież 
francuska przygotowuje się z wielkim entuzjazmem do przyjęcia swoich 
rówieśników' z wszystkich zakątków1 naszej planety. Rzesza młodych lu
dzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie 
się jeszcze raz żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata” 
(Orędzie 1997 nr 1).

Po piąte zaprosić kogoś, kto był uczestnikiem ŚDM. Nowa ewangelizacja 
polega na tym, że spotykamy się z konkretną osobą-świadkiem. Będzie to też 
okazja, aby porozmawiać o etapie diecezjalnym, kiedy teraz możemy przyjąć 
do domu młodzież z całego świata przybywającą na ŚDM w Krakowie. 
Oprócz gościnności, warto poruszyć również problem pieniędzy. Najczęściej 
siły atakujące Kościół używają argumentu: a po co to organizować, tyle to 
kosztuje itd. Rzadko mainstreamowe media dają pełną dokumentację, ile 
młodzież zostawiła pieniędzy w kraju organizującym ŚDM. Nigdy też nie 
poruszają kwestii 10 dolarów, czy obecnie 10 euro, które się wpłaca na udział 
biednej młodzieży z różnych krajów'. Korzystaliśmy kiedyś z tego funduszu 
solidarnościowego, a teraz tą solidarność dajemy innym.

Po szóste przedstawić strukturę ŚDM: tydzień w diecezjach, festiwal 
młodych, mszę św. na rozpoczęcie, ceremonię powitania Ojca św., ka
techezy z biskupami-katechetami, drogę krzyżową, czuwanie z Ojcem 
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Świętym i mszę św. na zakończenie. Tak przedstawiona struktura może 
jednak tylko odstraszyć młodych i nie tylko ich. Lepiej sięgnąć do kon
kretnych świadectw spisanych na licznych blogach, od doświadczenia 
gościnności, przez różne opinie o religijności gospodarzy, trudności 
w odebraniu posiłków, po spotkania z biskupami i papieżem. Ważne bę
dzie również wyszukanie świadectw, które będą mówiły o doświadczeniu 
konkretnych osób, które przeżyły dialog z Bogiem w Jego Kościele.

Po siódme należy - co powinno charakteryzować każdego wychowawcę 
katolickiego - zaproponować różne możliwości włączenia się w ten 
projekt Kościoła. Od przyjęcia grupy w swojej parafii, poprzez włączenie 
się w charakterze wolontariuszy, czy przedstawieniu jakiegoś projektu na 
festiwal młodych, aż do zorganizowania grupy, który wyruszy na kolejny 
ŚDM w Krakowie. Oczywiście własny profil grupy na facebooku czy 
innym portalu młodzież zrobi lepiej od nas, ale trzeba zawsze to mode
rować i czuwać.

Celem nowej ewangelizacji jest przekaz wiary. To jest możliwe bo 
jesteśmy zapewnieni, że owa misja ewangelizacyjna jest dziełem Boga, 
a dokładniej Ducha Świętego. Wielu świętych patronów - z inicjatorem 
ŚDM Janem Pawłem II - wstawia się za nami i za naszą młodzieżą. 
A Światowe Dni Młodzieży niosą ze sobą ten entuzjazm i świeżość, które 
pozwalają rozpalić ostygłe serca. Światowe Dni Młodzieży rozwijają się 
już prawie 30 lat i stały się integralną częścią duszpasterstwa młodzieży 
Kościoła katolickiego. Młodzież w niej uczestnicząca wyruszała na nie 
ze swoich parafii i ruchów, jako swego domu i widać jak duża jej część 
przeżywa nową ewangelizację, odkrywając swe powołanie w Kościele 
i uczy się ewangelizować - ewangelizując.
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Oto przebyta droga Światowych Dni Młodzieży:

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II

1984 Rzym: Plac św. Piotra, niedziela palmowa (15 kwiecień 1984)
Wielkie spotkanie młodzieży z okazji Roku Odkupienia
Papież powierzył młodym Krzyż (22 kwietnia 1984)

1985 Rzym: Plac św. Piotra, niedziela palmowa (31 marca 1985) 
Wielkie spotkanie młodzieży z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży
Papież wydał List do dziewcząt i chłopców całego świata 
(31 marca 1985), następnie ogłosił ustanowienie Światowego 
Dnia Młodzieży (20 grudnia 1985)

19861 Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” 
(1 P 3, 15)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (23 marca 1986)

1987II Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam' 
(1J4, 16)
Wymiar międzynarodowy: Buenos Aires, Argentyna 
(11-12 kwietnia 1987)
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1988 III Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5) 
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (27 marca 1988)

1989IV Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Jam jest Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14,6)
Wymiar międzynarodowy: Santiago de Compostela, Hiszpania (15-20
sierpnia 1989)

1990 V Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami” (J 15, 5) 
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (8 kwietnia 1990)

1991 VI Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8, J 5) 
Wymiar międzynarodowy: Częstochowa, Polska (10-15 sierpnia 1991)

1992 VII Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (12 kwietnia 1992)

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pi

- 352-



Ks. Kiciński, ŚDM laboratorium nowej ewangelizacji

1993 VIII Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je 
w obfitości” (J 10, 10)
Wymiar międzynarodowy: Denver, USA (10-15 sierpnia 1993)

1994-1995
Temat: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21)
IX Światowy Dzień Młodzieży
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (27 marca 1994)

X Światowy Dzień Młodzieży
Wymiar międzynarodowy; Manila, Filipiny (10-15 stycznia 1995)

1996 XI Światowy Dzień Młodzieży
Temat: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” 
(J 6, 68)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (31 marca 1996)

1997 XII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39) 
Wymiar międzynarodowy: Paryż, Francja (19-24 sierpnia 1997)
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1998 XIII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Duch Święty, On was wszystkiego nauczy” (J 14,26)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (5 kwietnia 1998)

1999 XIV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (28 marca 1999)

2000 XV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14) 
Wymiar międzynarodowy: Rzym, Włochy (15-20 sierpnia 2000)

2001 XVI Światowe Dni Młodzieży
Temat: „jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
co dnia Bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (8 kwietnia 2001)

2002 XVII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata” 
(Mt 5,13-14)
Wymiar międzynarodowy: Toronto, Kanada (23-28 łipca 2002)

2003 XVIII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Oto Matka twoja” (J 19, 27)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (13 kwietnia 2003)
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PONTYFIKAT BENEDYKTA XVI

2004 XIX Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Chcemy ujrzeć Jezusa” (J12, 21)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (4 kwietnia 2004)

2005 XX Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2)
Wymiar międzynarodowy: Kolonia, Niemcy (16-21 sierpnia 2005)

2006 XXI Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej 
ścieżce” (Ps 119, 105)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (9 kwietnia 2006)

2007 XXII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „ Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” 
(J B, 34)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (8 kwietnia 2007)

2008 XXIII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi 
świadkami” (Dz 1, 8)
Wymiar międzynarodowy: Sydney, Australia (15-20 lipca 2008)

2009 XXIV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym” (1 Tm 4, 10) 
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (5 kwietnia 2009)
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2010 XXV Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?” (Mk 10,17)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (28 marca 2010)

WYD20H 
MAomc-

2011 XXVI Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” 
(por. Kol 2, 7)
Wymiar międzynarodowy: Madryt, Hiszpania (16-21 sierpnia 2011)

PONTYFIKAT FRANCISZKA

2012 XXVII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Radujcie się zawsze w Panu!” (Pip 4, 4)
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (1 kwietnia 2012)

^WYD

RIO2OI3

2013 XXVIII Światowe Dni Młodzieży
Temat: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19) 
Wymiar międzynarodowy: Rio de Janeiro, Brazylia (23-28 lipca 2013)

2014 XXIX Światowe Dni Młodzieży
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (13 kwietnia 2014)

2015 XXX Światowe Dni Młodzieży
Wymiar diecezjalny: niedziela palmowa (29 marca 2015)

2016 XXXI Światowe Dni Młodzieży
Wymiar międzynarodowy: Kraków, Polska
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