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Wskazówki duszpasterski dotyczące obchodów  

Światowego Dnia Młodzieży w Kościołach partykularnych 

 

1. Światowe Dni Młodzieży  

Ustanowienie Światowych Dni Młodzieży było niewątpliwie wielką proroczą intuicją 

św. Jana Pawła II, który w ten sposób wyjaśniał motywy swojej decyzji: „wszyscy młodzi 

muszą czuć, że Kościół im towarzyszy; niech zatem cały Kościół, w jedności z Następcą 

Piotra, czuje się wciąż bardziej zaangażowany, na poziomie ogólnoświatowym, na rzecz 

młodzieży, jej trosk i zmartwień, jej otwartości i nadziei, aby odpowiedzieć na jej 

oczekiwania, ogłaszając pewność, którą jest Chrystus, Prawdę, którą jest Chrystus, miłość, 

którą jest Chrystus.”1  

Papież Benedykt XVI przejął pałeczkę po swoim poprzedniku, i przy różnych okazjach 

nie wahał się podkreślać, jak bardzo te spotkania są opatrznościowym darem dla Kościoła, 

definiując je jako „lekarstwo na znużenie wiarą”, „nowy, odmłodzony sposób bycia 

chrześcijaninem”, „żywą nową ewangelizację”.2 

Także dla papieża Franciszka Światowe Dni Młodzieży stanowią impuls misyjny o 

nadzwyczajnej mocy dla całego Kościoła, a zwłaszcza dla młodych pokoleń. Zaledwie kilka 

miesięcy po swoim wyborze, zainaugurował on swój pontyfikat Światowymi Dniami 

Młodzieży w Rio de Janeiro w lipcu 2013 r., po zakończeniu których powiedział: „był to 

nowy etap pielgrzymki młodzieży poprzez kontynenty z krzyżem Chrystusa. Nigdy nie 

powinniśmy zapominać, że Światowe Dni Młodzieży nie są «pokazem fajerwerków», 

chwilami entuzjazmu, będącymi celem samym w sobie; są etapami długiej drogi, która 

rozpoczęła się w 1985 r. z inicjatywy papieża Jana Pawła II.”3 Następnie wyjaśnił też 

zasadniczą kwestię: „pamiętajmy zawsze: młodzież nie idzie za papieżem, idzie za Jezusem 

Chrystusem, niesie Jego krzyż. A papież jej przewodzi i towarzyszy w tej drodze wiary i 

nadziei.”4 

Jak wiadomo, międzynarodowe obchody tego wydarzenia odbywają się zasadniczo co 

trzy lata, za każdym razem w innym kraju, z udziałem Ojca Świętego. Natomiast zwyczajne 

obchody tego Dnia, odbywają się każdego roku w Kościołach lokalnych, które samodzielnie 

podejmują się organizacji tego wydarzenia.  

 

                                                           
1 Jan Paweł II, Przemówienie do Kolegium kardynalskiego oraz Kurii Rzymskiej z okazji życzeń Bożonarodzeniowych, 
Watykan 1985 r. [w:] Insegnamenti VIII, 2 (1985), str. 1559-1560. 
2 Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, 
Watykan 2011, [w:] Insegnamenti VII, 2 (2011), str. 951-955. 
3 Franciszek, Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 4 sierpnia 2013, [w:] Insegnamenti I, 2 (2013), str. 155. 
4 Tamże. 



2. ŚDM w Kościołach partykularnych 

Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w każdym Kościele partykularnym, ma 

wielkie znaczenie i wartość nie tylko dla młodych ludzi, którzy żyją w tym konkretnym 

regionie, ale dla całej lokalnej wspólnoty.  

Niektórzy młodzi, z powodu obiektywnych trudności związanych z nauką, pracą czy 

finansami, nie mają możliwości uczestniczenia w międzynarodowych obchodach tych Dni, 

dlatego też dobrze, że Kościół partykularny im także daje możliwość osobistego przeżycia, 

choćby na poziomie lokalnym „święta wiary”, wydarzenia będącego mocnym 

doświadczenie świadectwa, komunii i modlitwy, analogicznym do tych międzynarodowych, 

które głęboko naznaczyły życie wielu młodych ludzi ze wszystkich stron świata.  

Równocześnie, Światowy Dzień Młodzieży obchodzony na poziomie lokalnym, mają 

niezwykle ważne znaczenie dla każdego Kościoła partykularnego. Dzień ten służy 

uwrażliwianiu i kształtowaniu wspólnoty kościelnej w całej jej złożoności: świeckich, 

kapłanów, osób konsekrowanych, rodzin, dorosłych i osób starszych – tak, aby stawali się 

wciąż bardziej świadomi swojej misji przekazywania wiary nowym pokoleniom. 

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone tematowi: „Młodzież, wiara i 

rozeznawanie powołania” (2018 r.) przypomniało, że cały Kościół, powszechny i lokalny 

oraz każdy z jego członków, powinien czuć się odpowiedzialny za młodych ludzi i być 

gotowym na wyzwania, jakimi są stawiane przez nich pytania, ich pragnienia i przeżywane 

przez nich trudności. Toteż obchody tych Dni młodych na poziomie lokalnym są niezwykle 

przydatne aby podtrzymywać w świadomości Kościoła pilną potrzebę wędrowania z 

młodymi ludźmi, przyjmowania ich i słuchania z cierpliwością, ogłaszając im Słowo Boże z 

czułością i energią.5  

I to właśnie w odniesieniu do obchodów ŚDM na poziomie lokalnym, Dykasteria ds. 

Świeckich, Rodziny i Życia, w ramach swoich kompetencji6, opracowała pewne Wskazówki 

duszpasterskie, przeznaczone dla Konferencji Episkopatów, Synodów Kościołów 

Patriarchalnych i Kościołów Arcybiskupich Większych, do diecezji/eparchii, do ruchów i 

stowarzyszeń kościelnych i, co nie mniej ważne, do młodych ludzi z całego świata, aby 

„diecezjalny/eparchialny ŚDM” był przeżywany w pełni jako uroczystość „dla młodych 

ludzi” i „z młodymi ludźmi”. 

Niniejsze Wskazówki duszpasterskie mają za zadanie zachęcenie Kościołów lokalnych 

do coraz większego doceniania lokalnych obchodów ŚDM i do postrzegania ich jako 

dogodnej okazji do planowania i kreatywnego realizowania inicjatyw, które ukazują, że 

Kościół traktuje misję zajmowania się młodzieżą jako „za epokowy priorytet duszpasterski, 

w który trzeba włożyć czas, energię i zasoby.”7 Należy zadbać o to, aby młode pokolenia 

                                                           
5 Por. Dokument końcowy XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, r. 4, (Cytowany dalej jako DK).  
6 Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia „wyraża szczególną troskę Kościoła o ludzi młodych, promując ich 
podmiotowość i zaangażowanie pośród wyzwań współczesnego świata. Wspiera inicjatywy Ojca Świętego w obszarze 
duszpasterstwa młodzieży i służy pomocą Konferencjom Episkopatów, międzynarodowym ruchom i stowarzyszeniom 
młodzieżowym, promując współpracę i organizując spotkania na poziomie międzynarodowym. Ważną częścią jej 
działalności jest przygotowanie Światowych Dni Młodzieży” (Statut art. 8)  
7 DK, 119 



odczuwały, że są w centrum uwagi i troski duszpasterskiej Kościoła. Bowiem młodzi chcą 

być angażowani i doceniani, aby czuć się współautorami życia i misji Kościoła.8  

Poniższe wskazówki mają na uwadze przede wszystkim poszczególne diecezje, jako 

właściwą przestrzeń działania Kościoła lokalnego. Jednak muszą być one rzecz jasna 

dostosowane do różnorodnych okoliczności w jakich funkcjonuje Kościół w różnych 

regionach świata, tak jak np. diecezje/eparchie o niewielkiej powierzchni i niewielkich 

zasobach ludzkich i materialnych do dyspozycji. W takich konkretnych przypadkach, lub 

tam, gdzie wydaje się to wskazane ze względu na dobro duszpasterskie, możliwe jest by 

sąsiadujące lub nakładające się na siebie okręgi łączyły siły, by obchodzić Dzień młodych 

wspólnie, czy też na poziomie regionalnym lub krajowym Kościoła.  

 

3. Obchody ŚDM na poziomie lokalnym w Uroczystość Chrystusa Króla 

Wszechświata 

Na zakończenie Eucharystii w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 22 

listopada 2020 r. papież Franciszek zechciał odnowić obchody ŚDM w Kościołach 

partykularnych i ogłosił, że począwszy od roku 2021 uroczystości te, tradycyjnie 

obchodzone dotąd w Niedzielę Palmową, będą odtąd organizowane w Niedzielę, w którą 

przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.9 

W związku z tym przypominamy, że św. Jan Paweł II właśnie w Uroczystość 

Chrystusa Króla Wszechświata w 1984 r. zaprosił młodych na spotkanie z okazji 

Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985 r.) – które to spotkanie, wspólnie z 

zaproszeniem na Jubileusz Młodych w Roku Świętym z okazji Jubileuszu Odkupienia 

(1984 r.) – wyznaczają początek długiej drogi ŚDM. „Podczas tego święta Kościół 

ogłasza Królestwo Chrystusa, już obecne, ale wciąż tajemniczo wzrastające ku pełni 

swego objawienia. Wy, młodzi, jesteście niezastąpieni w niesieniu zapału Królestwa 

Bożego, jesteście nadzieją Kościoła i świata – mówił papież i taka właśnie jest geneza 

ŚDM – w Uroczystość Chrystusa Króla, młodzi z całego świata zostali zaproszeni „by 

przyjechali do Rzymu, na spotkanie z papieżem, na progu Wielkiego Tygodnia, w 

sobotę i Niedzielę Palmową”.10 

W istocie nie jest więc trudne uchwycenie związku Niedzieli Palmowej i 

Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. Podczas obchodów Niedzieli Palmowej, 

wspomina się wjazd Jezusa do Jerozolimy, jako „Króla łagodnego, siedzącego na 

osiołku” (por. Mt 21,5) i obwołanego Mesjaszem przez tłumy: „Hosanna Synowi 

Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!” (Mt 21,9). Ewangelista 

Łukasz wprost dodaje określenie „Król” do wołania tłumu w stronę „Tego, kto który 

                                                           
8 Tamże. 
9 Por. Franciszek, Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Chrystusa Króla, 23 listopada 2020 r. [w:] L’Osservatore 
Romano, 23 listopada 2020, str. 6.  Sugeruje się, aby Światowy Dzień Młodzięży obchodzony był w ten sam dzień, w 
którym przypada Uroczystość Chrystusa Króla także w Kościołach, których ryt nie przewiduje takiej uroczystości lub 
świętuje ją w innym terminie. Niemniej jednak ich ordynariusze mają prawo zadecydować inaczej.  
10 Jan Paweł II, Rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 25 listopada 1984 r. [w:] Insegnamenti VII, 2 (1984), str. 1298. 



przychodzi”, podkreślając w ten sposób, że Mesjasz jest też Królem i, że jego wjazd do 

Jerozolimy przedstawia w pewien sposób królewską intronizację: „Błogosławiony Król, 

który przychodzi w imię Pańskie.” (Łk 19, 38) 

Królewski wymiar tożsamości Chrystusa jest dla ewangelisty Łukasza tak ważny, że 

pojawia się od początku do końca opisu ziemskiego życia Jezusa i towarzyszy całej Jego 

posłudze. Podczas Zwiastowania, Anioł przepowiada Maryi, że poczęte z Niej dziecię 

otrzyma od Boga „tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 

wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1, 32-33). Natomiast w dramatycznej 

chwili Ukrzyżowania, kiedy pozostali ewangeliści ograniczają się do wspomnienia 

zniewag dwóch złoczyńców ukrzyżowanych po bokach Jezusa, Łukasz przedstawia 

poruszającą postać „dobrego łotra”, który z belki krzyża błaga Jezusa: „wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42). Słowa przyjęcia i przebaczenia, 

które wypowiada Jezus, w odpowiedzi na tę modlitwę, pozwalają zrozumieć, że jest On 

Królem, który przyszedł aby zbawić: „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). 

Przesłanie, które należy głosić z mocą młodym ludziom i które musi znaleźć się w 

centrum każdego diecezjalnego/eparchialnego ŚDM brzmi zatem: przyjmijcie 

Chrystusa! Przyjmijcie Go jak Króla w waszym życiu! Jest On Królem, który przyszedł 

aby zbawić! Bez Niego nie ma prawdziwego pokoju, prawdziwego wewnętrznego 

pojednania ani prawdziwego pojednania z innymi ludźmi! Bez Jego Królestwa także 

społeczeństwo traci swoje ludzkie oblicze. Bez Królestwa Chrystusa zanika każde 

prawdziwe braterstwo, każda autentyczna bliskość względem tego, kto cierpi.  

Papież Franciszek przypomniał, że w sercu tych dwóch celebracji liturgicznych: 

Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata i Niedzieli Palmowej „pozostaje tajemnica 

Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka”11. Istotą przesłania pozostaje więc, że 

wielkość człowieka bierze swój początek w miłości, która potrafi ofiarowywać siebie 

innym „aż do samego końca”. 

Każda diecezja/eparchia jest więc zaproszona do obchodzenia ŚDM w dniu, w 

którym przypada Uroczystość Chrystusa Króla. Jest to w istocie pragnieniem Ojca 

Świętego, aby tego dnia Kościół powszechny postawił młodych ludzi w sercu swojej 

duszpasterskiej troski, aby modlił się za nich i czynił gesty, które uczynią ich aktywnymi 

podmiotami, aby prowadził odpowiednie kampanie medialne itp. Idealnym byłoby 

zorganizowanie wydarzenia (na szczeblu diecazjalnym/eparchialnym, regionalnym lub 

krajowym) w dniu Uroczystości Chrystusa Króla. Jednak, z różnych powodów, może 

być koniecznym zorganizowanie go w innym terminie.  

Obchody te powinny zostać włączone w szerszy program duszpasterski, w którym 

ŚDM stanowią jedynie pewien etap.12 Nieprzypadkowo Ojciec Święty zaleca: 

„duszpasterstwo młodzieżowe nie może być inne, jak tylko synodalne, to znaczy zdolne 

do tworzenia pewnego «wspólnego podążania»”.13 

                                                           
11 Franciszek, Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Chrystusa Króla, dz. cyt. 
12 DK 142. 
13 Franciszek, Adhortacja posynodalna „Christus vivit” 206,  



 

4. Kluczowe elementy ŚDM  

W trakcie Synodu Biskupów nt. „Młodzieży, wiary i rozeznawania powołania”, wiele 

wystąpień Ojców Synodalnych dotyczyło Światowych Dni Młodzieży. Dlatego też w 

Dokumencie Końcowym czytamy: „Światowe Dni Młodzieży – zrodzone z proroczej 

intuicji św. Jana Pawła II, które pozostają punktem odniesienia także dla ludzi młodych 

trzeciego tysiąclecia – spotkania narodowe i diecezjalne odgrywają ważną rolę w życiu 

wielu młodych, ponieważ oferują żywe doświadczenie wiary i komunii, które pomaga im 

stawić czoła wielkim wyzwaniom życia i odpowiedzialnie przyjąć właściwe im miejsce w 

społeczeństwie i wspólnocie kościelnej.”14 

Podkreślając też, że te spotkania ukierunkowują „na zwyczajne towarzyszenie 

duszpasterskie poszczególnych wspólnot, gdzie przyjęcie Ewangelii musi zostać pogłębione 

i przełożone na decyzje życiowe”15, Dokument potwierdza, że dają one „możliwość 

podążania w logice pielgrzymki, przeżycia braterstwa ze wszystkimi, aby dzielić się 

radością wiary i wzrastać w przynależności do Kościoła.”16 

Prześledźmy zatem z uwagą te „kluczowe elementy”17, które powinny znaleźć się w 

sercu każdych ŚDM, także w ich wymiarach lokalnych, a które mają dużą wartość 

programową.  

a. Dzień młodzieży jako „święto wiary” 

Obchody ŚDM dają młodym ludziom żywe i radosne doświadczenie wiary i wspólnoty, 

dają przestrzeń do doświadczenia piękna oblicza Pana.18 W centrum życia wiary znajduje 

się bowiem spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa dlatego dobrze, aby podczas każdych ŚDM 

wybrzmiało przed każdym młodym człowiekiem zaproszenie do spotkania Chrystusa i do 

rozpoczęcia z Nim osobistej rozmowy. Bowiem jest to „święto wiary, kiedy razem chwali 

się Pana, śpiewa się, słucha Słowa Bożego, trwa się w ciszy adoracji: wszystko to jest 

głównym momentem ŚDM”.19 

W takim znaczeniu program międzynarodowych ŚDM (w wymiarach: kerygmatycznym, 

formacyjnym, świadectwa, sakramentów i artystycznym) może być inspiracją dla wspólnot 

lokalnych, które mogą zaadaptować je w kreatywny sposób. Dużą uwagę należy zwrócić 

szczególnie na chwile cichej adoracji eucharystycznej, tego aktu wiary „par excellence” i na 

liturgię pokutną jako uprzywilejowaną przestrzeń spotkania z Bożym Miłosierdziem.  

                                                           
14 DK 16. 
15 Tamże. 
16 DK 142. 
17 Aby zgłębić temat wartości, jaką niosą ŚDM dla duchowej drogi młodych ludzi, por. Benedykt XVI, Przemówienie 
Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu, 21 grudnia 2012 
r. [w:] Insegnamenti, dz. cyt. oraz Franciszek, Katecheza podczas Audiencji Generalnej, [w:] Insegnamenti I, 2 (2013), 
str. 209-211. 
18 Por. DK, 16 i 142. 
19 Franciszek, Katecheza podczas Audiencji Generalnej, 4 września 2013 r. [w:] Insegnamenti I, 2 (2013), str. 210. 



Ponadto należy pamiętać, że podczas każdych ŚDM naturalny entuzjazm właściwy 

młodym ludziom a także zapał z jakim włączają się w to, co ich angażuje i który 

charakteryzuje także ich sposób przeżywania wiary – wszystko to stymuluje i ożywia wiarę 

całego Ludu Bożego. Wezwani przez Ewangelię i zaproszeni do doświadczenia Pana, 

młodzi ludzie stają się często odważnymi świadkami wiary, a to sprawia, że ŚDM za 

każdym razem stają się niepowtarzalne i wyjątkowe.  

b. Dzień młodzieży jako „doświadczenie Kościoła” 

Ważne jest, aby diecezjalne/eparchialne obchody ŚDM stały się okazją do tego, by 

młodzi ludzie mogli doświadczyć wspólnoty Kościoła i wzrastać w świadomości, że są 

integralną częścią Kościoła. Pierwszą formą zaangażowania młodych ludzi powinno być ich 

wysłuchanie. W przygotowaniu tego diecezjalnego/eparchialnego Dnia młodzieży należy 

znaleźć odpowiednie sposoby i czas, aby głos młodych ludzi został wysłuchany wewnątrz 

istniejących wspólnot: rad diecezjalnych/eparchialnych i 

międzydiecezjalnych/międzyeparchialnych, rad kapłańskich i lokalnych rad biskupich... Nie 

zapominajmy, że ci ludzie są młodym obliczem Kościoła!  

Przy młodych ludziach powinno się znaleźć miejsc dla różnorodnych charyzmatów, 

obecnych w lokalnej przestrzeni. Fundamentalnym jest, aby organizacja 

diecezjalnych/eparchialnych obchodów ŚDM była „chóralna”: aby zaangażowała 

przedstawicieli różnych stanów poprzez propozycję prac w stylu synodalnym, tak, jak 

zaleca to Ojciec Święty w adhortacji „Christus vivit”: „Ożywiani tym duchem, możemy 

przejść do Kościoła zaangażowanego i współodpowiedzialnego, zdolnego, by docenić 

bogactwo różnorodności, z których jest on stworzony, przyjmując z wdzięcznością wkład 

wiernych świeckich, w tym młodzieży i kobiet, życia konsekrowanego męskiego i 

żeńskiego, a także grup, stowarzyszeń i ruchów. Nikt nie może być odsuwany na bok, czy 

też stać z daleka.”20 W ten sposób, możliwe będzie zebranie i skoordynowanie wszelkich 

sił, które ożywiają Kościół partykularny, a także obudzenie tych „uśpionych”.  

W tym kontekście obecność Biskupa miejsca i jego gotowość do bycia wśród młodych 

stanowi dla nich samych wielki znak miłości i bliskości. Nierzadko dla wielu młodych osób 

diecezjalne/eparchialne obchody ŚDM stają się okazją do spotkania i rozmowy z ich 

pasterzem. Papież Franciszek zachęca do tego stylu duszpasterstwa bliskości, w którym 

„trzeba dać uprzywilejowane miejsce językowi bliskości, językowi miłości bezinteresownej, 

relacyjnej i egzystencjalnej, która dotyka serca, dociera do życia, rozbudza nadzieję i 

pragnienia.”21 

c. Dzień młodych jako „doświadczenie misyjne” 

ŚDM w wymiarze międzynarodowym okazały się doskonałą okazją do tego, by młodzi 

ludzie przeżyli doświadczenie misyjne. Tak powinno być też w przypadku obchodów 

                                                           
20 ChV 206. 
21 ChV 211.  



diecezjalnych/eparchialnych. Jak mówi papież Franciszek: „duszpasterstwo młodzieżowe 

musi być zawsze duszpasterstwem misyjnym.”22  

W tym znaczeniu, mogą być organizowane misje, w ramach których młodzi ludzie są 

zaproszeni do odwiedzania osób w ich mieszkaniach, niosąc im przesłanie nadziei, słowo 

otuchy albo zwyczajnie gotowość do wysłuchania.23 Korzystając ze swego entuzjazmu, 

młodzi ludzie – tam, gdzie jest to możliwe – mogą być także aktywnymi promotorami 

publicznej ewangelizacji, ze śpiewami, modlitwą i świadectwami; na tych ulicach i placach, 

na których spotykają się ich rówieśnicy, ponieważ to młodzi ludzie są najlepszymi 

ewangelizatorami ludzi młodych. Sama ich obecność i ich radosna wiara stanowią same w 

sobie „żywy przekaz” Dobrej Nowiny, który przyciąga innych młodych. 

Należy zachęcać też do promowania tych zajęć, poprzez które młodzi ludzie mogą 

doświadczyć wolontariatu, darmowej służby i daru z siebie. Nie zapominając, że w 

niedzielę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Kościół obchodzi 

Światowy Dzień Ubogich. Trudno o lepszą okazję do promowania inicjatyw, w których 

młodzi dzielą się swoim czasem i swoimi siłami z najuboższymi, z odsuniętymi na 

margines, z tymi, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo. W ten sposób daje się młodym 

ludziom okazję, by stali się: „czynnymi uczestnikami rewolucji miłości i służby, zdolnymi 

do przeciwstawienia się patologiom konsumpcyjnego i płytkiego indywidualizmu”.24 

d. Dzień młodych jako „okazja do rozeznawania powołania” i „wezwanie do świętości” 

W obrębie silnego doświadczenia wiary, kościelnego i misyjnego, powinno się dać 

pierwszeństwo wymiarowi powołaniowemu. Chodzi o podejście stopniowe, które przede 

wszystkim pozwala młodym ludziom zrozumieć, że całe ich życie postawione jest przed 

Bogiem, który ich kocha i ich wzywa. Bóg wezwał ich przede wszystkim do życia; wzywa 

ich nieustannie do szczęścia; wzywa ich do poznania Go i do słuchania Jego głosu, a 

zwłaszcza do przyjęcia Jego Syna, Jezusa, jako ich mistrza, ich przyjaciela, ich Zbawiciela. 

Rozpoznać te „fundamentalne powołania” i zmierzyć się z nimi, to pierwsze wielkie 

wyzwanie dla młodych ludzi, bo jeśli zostanie oną one potraktowane poważnie, to już te 

pierwsze Boże „wezwania” ukierunkują ich w stronę poważnych życiowych wyborów: 

zaakceptowania życia jako daru od Boga, co za tym idzie: życia w odniesieniu do Niego, a 

nie w odniesieniu do samych siebie; wyboru chrześcijańskiego stylu życia w sferze uczuć i 

relacji społecznych; wyboru studiów, pracy i całej swojej przyszłości w taki sposób, by była 

ona w pełni zgodna z przyjaźnią z Bogiem, którą się przyjęło i którą chce się zachować; 

wyboru, aby całe swoje istnienie uczynić darem dla innych, aby żyć w służbie i 

bezinteresownej miłości. Często dotyczy to wyborów radykalnych, w odpowiedzi na Boże 

wezwanie, które nadają decydujący kierunek całej egzystencji młodych ludzi. „Życie jest 

więc czasem silnych, zdecydowanych, wiecznych wyborów. Decyzje banalne prowadzą do 
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banalnego życia, wielkie decyzje czynią życie wielkim”25 – wyjaśnił młodym ludziom 

papież Franciszek.  

W ramach tego szerszego „horyzontu powołaniowego” nie trzeba bać się proponowania 

młodym ludziom nieuniknionego wyboru takiego stanu życia, który zgodny jest z 

powołaniem, jakie Bóg kieruje do każdego z nich z osobna, czy będzie to kapłaństwo, czy 

życie konsekrowane – także w formie monastycznej – czy też małżeństwo i rodzina. W tym 

sensie wielką pomocą może być zaangażowanie seminarzystów, osób konsekrowanych, par 

małżeńskich i rodzin, które swoją obecnością i świadectwem pomagają wzbudzać w 

młodych ludziach właściwe pytania o powołanie i pragnienie by zacząć poszukiwać 

„wielkiego planu”, który Bóg ma dla nich w swoim zamyśle. W delikatnym procesie, który 

ma prowadzić ku dojrzewaniu tych wyborów, młodym ludziom powinno się towarzyszyć i 

delikatnie rozjaśniać ich drogę. A kiedy czas wyborów dojrzeje, wówczas powinni być 

zachęceni by w zdecydowany sposób dokonali swojego osobistego wyboru, ufając w Bożą 

pomoc, nie pozostając w niekończącym się niezdecydowaniu.  

Podstawą każdego wyboru powołaniowego powinno być wezwanie jeszcze bardziej 

fundamentalne: do świętości. ŚDM powinny sprawić, by w młodych ludziach rozbrzmiało 

wezwanie do świętości26, jako prawdziwa droga do szczęścia i osobistego spełnienia. 

Świętość „uszyta na miarę” historii i osobowości każdego młodego człowieka, bez 

stawiania limitów tajemniczym drogom, które Bóg ma w zanadrzu dla każdego i które mogą 

prowadzić albo do heroicznej świętości – jak działo się to i wciąż dzieje w przypadku wielu 

młodych ludzi – albo do tej „świętości z sąsiedztwa”, z której nikt nie jest wyłączony. 

Warto jednak przy tym docenić bogate dziedzictwo świętych Kościoła lokalnego i 

powszechnego, tych starszych braci w wierze, których losy upewniają nas, że droga 

świętości nie tylko jest możliwa i osiągalna, ale daje też wielką radość.  

e. Dzień młodych jako „doświadczenie pielgrzymowania” 

ŚDM od samego początku są wielką pielgrzymką. Pielgrzymką w przestrzeni – z miast, 

krajów i kontynentów, do miejsca wybranego na spotkanie z papieżem i innymi młodymi – 

i pielgrzymką w czasie – od jednego pokolenia młodych ludzi ku kolejnemu, które „zbierało 

świadectwa” – co głęboko naznaczyło ostatnie 35 lat życia Kościoła. Młodzież ŚDM jest 

ludem pielgrzymów. Nie tułaczy, którzy przemieszczają się bez celu podróży, ale 

zjednoczonym ludem, pielgrzymami, którzy „wędrują wspólnie”, ku mecie, ku spotkaniu z 

Kimś, Kto jako jedyny może nadać sens ich życiu, ku Bogu, który stał się człowiekiem, 

który wzywa każdą młodą osobę, by stała się jego uczniem, by zostawiła wszystko i „poszła 

za Nim”. Logika pielgrzymowania wymaga wybierania tylko tego, co najpotrzebniejsze, 

zostawiania za sobą wygodnych i pustych gwarantów bezpieczeństwa, aby przyjąć skromny 

i otwarty na innych styl podróżowania, styl otwarty na Opatrzność i na „Boże 

niespodzianki”, styl, który uczy pokonywania siebie samych i podejmowania wyzwań, jakie 

pojawiają się na drodze.  

                                                           
25 Franciszek, Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Chrystusa Króla, dz. cyt. 
26 Por. Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate”, 2. 



 Obchody diecezjalnego/eparchialnego ŚDM mogą być okazją do konkretnych 

propozycji, dzięki którym młodzi ludzie mogliby doświadczać prawdziwego i osobistego 

pielgrzymowania. Te doświadczenia, które sprawiają, że młodzi ludzie opuszczają swoje 

domy, by wyruszyć w drogę, w czasie których poznają zmęczenie i pot towarzyszące 

posuwaniu się naprzód, zmęczenie fizyczne i duchową radość. Często też, poprzez wspólne 

pielgrzymowanie odkrywa się nowych przyjaciół, doświadcza ekscytującego współdzielenia 

ideałów, kiedy spogląda się wspólnie ku temu samemu celowi, wzajemnego wsparcia w 

trudnościach, radości dzielenia się skromnymi zasobami. Wszystko to ma życiodajną 

wartość w codzienności, w której wielu młodym ludziom grozi odizolowanie się w światach 

wirtualnych i nierealnych, daleko od pyłu „dróg świata”. Pozbawieni są oni tej głębokiej 

satysfakcji, która rodzi się w cierpliwym i pełnym trudów zdobywaniu upragnionego celu 

drogi, nie za sprawą prostego „kliknięcia”, ale z uporem i wytrwałością duszy i ciała. W 

tym sensie diecezjalny/eparchialny dzień młodych jest cenną okazją do tego, by młode 

pokolenia odkrywały lokalne sanktuaria lub inne miejsa znaczące dla ludowej pobożności, 

zdając sobie sprawę z tego, że „różne przejawy pobożności ludowej, zwłaszcza pielgrzymki, 

przyciągają ludzi młodych, którzy niełatwo włączają się w struktury kościelne, i są 

konkretnym wyrazem zaufania Bogu”.27 

f. Dni młodych jako „doświadczenie powszechnego braterstwa” 

ŚDM powinien być okazją do spotkania nie tylko dla młodych katolików. „Każdy młody 

człowiek ma coś do powiedzenia innym, ma coś do powiedzenia dorosłym, ma coś do 

powiedzenia księżom, siostrom, biskupom i papieżowi!”28 

W tym znaczeniu diecezjalne/eparchialne obchody ŚDM mogą być dobrym czasem do 

zbliżenia się i rozmów wśród wszystkich młodych ludzi, którzy mieszkają na danym 

terytorium, niezależnie od ich wiary, wizji życia, przekonań. Każdy młody człowiek 

powinien czuć się zaproszony do udziału i przyjęty po bratersku. Potrzeba „budowania 

duszpasterstwa młodzieżowego zdolnego do tworzenia obszarów integracyjnych, gdzie 

byłoby miejsce dla wszystkich rodzajów młodych i gdzie bardzo realnie ukazywałoby się, 

że jesteśmy Kościołem o drzwiach otwartych.”29 

 

5. Podmiotowość i aktywny udział młodych ludzi  

Jak zostało to już zaakcentowane, ważnym jest, aby działający w duszpasterstwie 

młodych stawali się coraz bardziej uważni na to, by włączać młodych ludzi we wszystkie 

etapy duszpasterskich przygotowań ŚDM, zgodnie ze stylem synodalno-misyjnym, 

doceniając ich kreatywność, język i sposoby działania właściwe ich wiekowi. Kto lepiej niż 

oni sami zna język i problematykę bliską ich rówieśnikom? Kto bardziej niż oni jest zdolny 

przemówić do nich za pośrednictwem sztuki i mediów społecznościowych? 
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Świadectwo i doświadczenie młodych ludzi, którzy uczestniczyli już w 

międzynarodowych ŚDM zasługują na docenienie podczas przygotowań wydarzenia 

diecezjalnego/eparchialnego.  

W niektórych Kościołach partykularnych, po udziale w międzynarodowych edycjach 

ŚDM albo organizacji wydarzeń skierowanych do młodych ludzi na szczeblu narodowym i 

diecezjalnym/eparchialnym, młodzi „weterani” takich doświadczeń zostali włączeni w 

tworzeni zespołów duszpasterstwa młodzieży w różnych przestrzeniach: parafialnej, 

diecezjalnej/eparchialnej, krajowej itp. Pokazuje to, że kiedy młodzi osobiście się angażują 

w realizację wydarzeń naprawdę dla nich znaczących, z łatwością przyswajają sobie ideały, 

które inspirowały te wydarzenia, w umyśle i w sercu rozpoznają ich znaczenie, pasjonują 

się nimi i są gotowi poświęcić czas i energię by dzielić się nimi z innymi. Z silnych 

doświadczeń wiary i służby często rodzi się gotowość do zaangażowania się w codzienne 

duszpasterstwo we własnym Kościele lokalnym.  

Przypominamy za tym, że potrzebna jest odwaga włączania młodych ludzi i powierzania 

im aktywnych zadań – zarówno tym młodym ludziom, którzy pochodzą z różnych kręgów 

duszpasterskich obecnych na terenie diecezji, jak też tych, którzy nie przynakeżą do żadnej 

wspólnoty, grupy młodzieżowej, stowarzyszenia ani ruchu. ŚDM diecezjalny/eparchialny 

może być dobrą okazją do ukazania bogactwa Kościoła lokalnego dbając o to, by młodzi 

ludzie mniej obecni i mniej aktywni w utrwalonych już strukturach duszpasterskich nie 

czuli się pominięci. Wszyscy muszą czuć się „gośćmi specjalnymi”, wszyscy muszą czuć, 

że są oczekiwani i mile widziani w swojej niepowtarzalnej wyjątkowości i w swoim 

bogactwie ducha i osobowości. Wydarzenie diecezjalne/eparchialne może więc być dobrą 

okazją do pobudzenia i przyjęcia wszystkich tych młodych ludzi, którzy być może szukają 

swojego miejsca w Kościele i jeszcze go nie odnaleźli.  

6. Doroczne orędzie Ojca Świętego na ŚDM  

Każdego roku, w związku z diecezjalnymi/eparchialnymi obchodami ŚDM, Ojciec 

Święty publikuje Orędzie do młodych. W związku z tym byłoby dobrze, aby spotkania 

przygotowawcze i sam diecezjalny/eparchialny ŚDM inspirowały się słowami, które Ojciec 

Święty skierował do młodych ludzi, a zwłaszcza fragmentem biblijnym zaproponowanym w 

Orędziu.  

Byłoby również ważne, aby młodzi ludzie słuchali Słowa Bożego i słów Kościoła „na 

żywo” z ust bliskich im osób, które znają do głębi ich charakter, historię, upodobania, 

trudności i zmagania, oczekiwania i nadzieje – i które dzięki temu potrafią właściwie 

posłużyć się tekstami biblijnymi i nauczania Kościoła w tych konkretnych sytuacjach 

życiowych, w których znajdują się stojący przed nimi młodzi ludzie. Ten proces medytacji, 

który odbywa się podczas katechez i rozmów pomoże młodym ludziom także w wybieraniu 

tych konkretnych sposobów, za pomocą których oni sami mogą dać świadectwo 

usłyszanego Słowa Bożego i żyć nim w codzienności, wprowadzając je w rodzinie, w 

środowisku pracy, nauki, wśród przyjaciół.  

Kierunek zaproponowany w tym Orędziu, ma na celu podążanie wraz z młodymi ludźmi 

drogą Kościoła powszechnego, może więc być przepowiadane z inteligencją i wielką 



wrażliwością kulturową, przy zdawaniu sobie sprawy z lokalnych realiów. Może być także 

inspiracją dla duszpasterstwa młodzieży lokalnego Kościoła, przy jednoczesnej pamięci o 

dwóch ważnych sposobach działania, wskazanych przez papieża Franciszka: poszukiwaniu i 

wzroście.30  

Nie można też wykluczyć, że Orędzie może być promowane także za pośrednictwem 

różnych środków artystycznych i inicjatyw społecznych, jak zachęcił do tego papież 

Franciszek w orędziu na XXXV ŚDM: „zaproponujcie światu, Kościołowi, innym ludziom 

młodym coś pięknego w dziedzinie duchowej, artystycznej i społecznej”.31 Ponadto jego 

treść mogłaby również być wykorzystywana w innych ważnych momentach roku 

liturgicznego: podczas miesiąca misyjnego, miesiąca poświęconego Słowu Bożemu albo 

powołaniom, zgodnie ze wskazaniami poszczególnych Konferencji Episkopatów.  

Ponadto Orędzie Ojca Świętego mogłoby posłużyć za temat wielu innych spotkań 

adresowanych do młodych ludzi, zaproponowanych przez animatorów duszpasterstwa 

młodzieży w Kościele lokalnym, przez stowarzyszenia lub ruchy kościelne.  

7. Podsumowanie  

Obchody diecezjalnego/eparchialnego ŚDM stanowią niewątpliwie ważny etap w życiu 

każdego Kościoła partykularnego, uprzywilejowany czas spotkania z młodymi pokoleniami, 

narzędzie ewangelizowania świata młodych ludzi i dialogowania z nimi. Nie zapominajmy, 

że „Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, młodzi zaś Kościołowi”.32 

Wskazówki duszpasterskie zebrane na tych stronach pomyślane zostały jako wsparcie, 

które wskazuje idealne motywacje i możliwe dziania praktyczne, które mogą sprawić, że 

diecezjalny/eparchialny ŚDM stanie się okazją do tego, by ujawnił się potencjał dobra, 

hojność, pragnienie prawdziwych wartości i wielkich ideałów, które każdy młody człowiek 

nosi w sobie. Przypominamy zatem, jak ważne jest to, by Kościoły partykularne poświęciły 

szczególną uwagę obchodom diecezjalnego/eparchialnego Dnia młodych, aby został on 

odpowiedni doceniony. Inwestowanie w młodych ludzi oznacza inwestowanie w przyszłość 

Kościoła, promowanie powołań, rozpoczęcie skutecznego przygotowania przyszłych rodzin. 

Jest też życiodajnym zadaniem dla każdego Kościoła lokalnego – a nie tylko działalnością, 

która łączy się z innymi.  

Zawierzamy Matce Bożej drogę duszpasterstwa młodzieży na całym świecie. Maryja, 

jak przypomina o tym papież Franciszek w adhortacji „Christus vivit”: „strzeże tego 

pielgrzymującego ludu, ludu młodych, których miłuje, który Jej poszukuje, wyciszając swe 

serce, pomimo że podczas drogi napotyka dużo hałasu, rozmów i rozproszeń. Lecz przed 

oczyma Matki jest miejsce jedynie na milczenie pełne nadziei. W ten sposób Maryja na 

nowo rozjaśnia naszą młodość.”33 
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