


PEREGRYNACJA MINIATUR SYMBOLI 
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W PARAFIACH 
I RODZINACH ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ - 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 2015

Już mniej niż 500 dni dzieli nas od rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży 
w 2016 roku, których gospodarzem będzie Archidiecezja Krakowska. Coraz 
więcej myliśmy, planujemy i działamy, aby to wielkie wydarzenie udało się 
owocnie przeżyć. Trzeba także wielkiej modlitwy, aby nasze zaangażowa-
nie przyniosło błogosławione owoce dla wszystkich, którzy przybędą do 
Krakowa, jak i dla naszego Kościoła lokalnego. Dlatego wychodzimy z pro-
pozycją peregrynacji miniatur symboli ŚDM w parafiach i rodzinach naszej 
Archidiecezji. Ale od początku…

Następny etap międzykontynentalnej pielgrzymki młodzieży będzie w Krakowie w 
roku 2016. Aby nadać rytm naszej drodze, chciałbym wraz z wami w ciągu naj-
bliższych trzech lat zastanowić się nad ewangelicznymi Błogosławieństwami, które 
czytamy w Ewangelii świętego Mateusza (5,1-12). W tym roku rozpoczniemy roz-
ważając pierwsze: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy kró-
lestwo niebieskie” (Mt 5,3); na rok 2015 proponuję: „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8); i wreszcie w roku 2016 tematem będzie: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). 

Orędzie Papieża Franciszka 
na XXIX Światowy Dzień Młodzieży

JAKIE SĄ ZNAKI ŚDM?

Każda międzynarodowa edycja Światowych Dni Młodzieży ma swoje logo, orygi-
nalny znak graficzny, który w miarę zbliżania się do wydarzenia jest rozpoznawalny 
na całym świecie. Poza znakiem graficznym, szczególnie ważne w przygotowaniu są 
symbole ŚDM: Krzyż i Ikona Matki Bożej. Po krótce zapoznamy się z ich symboliką 
i znaczeniem dla duchowych przygotowań.
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KRZYŻ ŚDM
Dokładnie 3,8 metra wysokości i ponad 30 kg wagi. Krzyż Roku Świętego to 
nie tylko pierwszy i najbardziej rozpoznawalny symbol Światowych Dni Mło-
dzieży, ale też jeden z najważniejszych wymiarów wiary.

Wykonany w 1983 roku dla związanej z obchodami Roku Jubileuszowego mło-
dzieży z Centrum Młodzieżowego San Lorenzo, spędził 394 dni w Bazylice 
Świętego Piotra jako znak Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia. Gdy w Nie-
dzielę Wielkanocną 1984 r., po ceremonii zamknięcia Drzwi Świętych Papież 
oddawał krzyż młodym, przekazał im również prawdziwą misję: 
Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego 
Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak 
miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie 
umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. (Rzym, 22 kwietnia 
1984 r.). 

W ten sposób Krzyż rozpoczął wraz z młodymi pielgrzymkę po ziemi. Nim w 
1987 dotarł za Ocean, do Argentyny, na II ŚDM zdążył już na barkach młodzie-
ży przemierzyć niemal całą, podzieloną wówczas Europę, stając się dla krajów 
po obu stronach Żelaznej Kurtyny widocznym znakiem pojednania. Odwiedził 
naznaczoną tragedią wojny domowej Rwandę i nowojorską Strefę „0” po za-
machach na World Trade Center. Był pośród milionów młodych pielgrzymów 
na czuwaniach modlitewnych, wśród chorych w szpitalach, w więzieniach. 

Ten sam Krzyż Światowych Dni Młodzieży wraz z Kopią Obrazu Matki Bo-
żej Salus Populi Romani, 13 kwietnia 2014 roku, młodzież z Brazylii przekazała 
w Rzymie, na Placu Św. Piotra, podczas Niedzieli Palmowej, młodym Polakom. 
Krzyż został przewieziony do Polski, gdzie pielgrzymuje po wszystkich pol-
skich diecezjach; odwiedził też kraje naszych wschodnich sąsiadów. W 2016 r. 
zostanie wniesiony na ramionach młodzieży do Krakowa, by jako znak miłości 
i zwycięstwa towarzyszyć milionom pielgrzymów podczas XXXI Światowych 
Dni Młodzieży Kraków 2016. 

IKONA MATKI BOŻEJ SALUS POPULI ROMANI
Nazwa ikony: Salus Populi Romani oznacza Opiekunkę (Ocalenie lub Uzdrowi-
cielka) Ludu Rzymskiego. Została ona podarowana młodym przez Ojca Świę-
tego Jana Pawła II w 2003 roku. Od tamtego czasu, od Niedzieli Palmowej, 
wędruje po świecie razem z Krzyżem ŚDM. Oryginał Ikony znajduje się w Ba-
zylice MB Większej w Rzymie.



Jest najbardziej ukochaną i czczoną ikoną maryjną w Rzymie. Tradycja podaje, 
że podczas straszliwej epidemii dżumy w Rzymie, w roku 590, papież Grze-
gorz Wielki niósł ten obraz w uroczystej procesji błagalnej, prosząc Boga o 
ocalenie miasta. W pewnym momencie ujrzał na niebie pięknego anioła, który 
chował właśnie karzący miecz będący znakiem Bożego gniewu. Kiedy ustąpiła 
zaraza – natychmiast rozwinął się kult Matki Boskiej czczonej w tym obrazie.
 
„Wiedzcie jednak, że w trudnych chwilach, których nie brakuje w życiu każde-
go człowieka, nie jesteśmy sami: tak jak Janowi u stóp Krzyża, tak i wam Jezus 
daje swoją Matkę, aby pocieszała was swoją czułością” (Jan Paweł II, orędzie 
na Światowy Dzień Młodzieży 2003 roku) 

Oba znaki: Krzyż i Ikona Matki Bożej pokonują każdego roku długą drogę, aby 
młodzi całego świata mogli spotkać przy nich Jezusa Chrystusa i zdać sprawę z 
nadziei, która w nich jest. Świadectwa świadków peregrynacji – zarówno ludzi 
młodych opiekujących się Symbolami, jak i tych postawionych przypadkowo 
na trasach ich przejazdu - są poruszającym zapisem mocy, jaką daje wspólno-
towe czy osobiste wyrażanie wiary w obecność Boga w świecie. 
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PEREGRYNACJA SYMBOLI PO POLSCE

Krzyż Światowych Dni Młodzieży wraz z Kopią Obrazu Matki Bożej Salus Populi Ro-
mani, 13 kwietnia 2014 roku, młodzież z Brazylii przekazała młodym Polakom w Rzy-
mie na Placu Św. Piotra podczas Niedzieli Palmowej. Krzyż został przewieziony do Pol-
ski, gdzie pielgrzymuje po wszystkich diecezjach. Wcześniej symbole odwiedziły także 
naszych wschodnich sąsiadów. Obecnie symbole ŚDM peregrynują po Polsce według 
planu, który obrazuje mapka. Do Krakowa zawitają 20 czerwca 2016 r.,  wniesione 
na ramionach młodzieży do Krakowa, by jako znak miłości i zwycięstwa towarzyszyć 
milionom pielgrzymów z całego świata zgromadzonych na wielkim świętowaniu wraz 
z Ojcem Świętym.

SKĄD SIĘ WZIĘŁY MINIATURY?

W Niedzielę Palmową 2014 roku, w Sanktuarium Jana Pawła II uroczyście zainaugu-
rowano przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Archidiecezji Krakowskiej. Znakiem 
jedności młodych ludzi z całej diecezji była obecność Liderów ze wszystkich parafii. 

6



Otrzymali oni miniatury symboli ŚDM, po to, aby zabrać je do swoich wspólnot i w 
uroczysty sposób wprowadzić je do kościołów. Był to znak jedności nie tylko ludzi 
młodych, ale także wszystkich wiernych, którzy włączyli się w duchową drogę przy-
gotowania do ŚDM. Od tego czasu w wielu kościołach naszej archidiecezji można 
znaleźć te miniatury i są one widocznym znakiem przygotowań, tak duchowych, jak i 
organizacyjnych.

DLACZEGO CHCEMY, ŻEBY MINIATURY PEREGRYNOWAŁY PO RODZI-
NACH W PARAFIACH NASZEJ ARCHIDIECEZJI?

Chcemy, aby począwszy od Niedzieli Miłosierdzia 2015 miniatury rozpoczęły swoistą 
pielgrzymkę po domach i rodzinach poszczególnych parafii. Taka peregrynacja, stwo-
rzy możliwość wyrażenia wdzięczności wszystkim, którym idea ŚDM leży na sercu. 
Przyjąć je mogą zarówno ci, którzy zgłosili już chęć przyjęcia pielgrzymów, chorzy 
zaangażowani w akcję L4, ale też każdy parafianin czy instytucja, która pragnie wspie-
rać Światowe Dni Młodzieży swoją modlitwą bądź czynnym zaangażowaniem. W ten 
prosty sposób idea ŚDM może dotrzeć do wszystkich parafian, a łańcuch ludzi, którzy 
na całym świecie modlą się w tej intencji będzie coraz większy.

Warto też uświadomić sobie, że na całym świecie trwa akcja modlitwy, wystarczy 
spojrzeć na internetową stronę http://www.mayfeelings.com/prayforwyd/ Można tak-
że na tej stronie zaznaczać swoją modlitwę!

JAK MOŻNA PRZEPROWADZIĆ PEREGRYNACJĘ?

Sposób peregrynacji, przekazywanie miniatur i plan prosimy ustalić w parafiach, o po-
moc prosimy wszystkich już do tej pory zaangażowanych, a wiec Księdza Proboszcza, 
Komitet Parafialny, a zwłaszcza Liderów. Trzeba tak ustalić kolejność peregrynacji, 
aby każdy chętny parafianin mógł przyjąć pod swój dach miniatury symboli. Dla po-
rządku można przyjąć pewien klucz, np. rozpocząć od chorych, następnie zapropono-
wać peregrynację rodzinom, które zgłosiły noclegi dla pielgrzymów. Następnie można 
zaproponować peregrynację wspólnotom duszpasterskim i zakonnym działającym w 
parafii, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Na koniec można zwrócić się do 
pozostałych wiernych z zaproszeniem do przyjęcia miniatur i wspólnej modlitwy w 
intencji ŚDM.

CO NAM MOŻE W TYM POMÓC?

W tej broszurce zamieszczamy kilka propozycji tekstów, które pomogą wszystkim w 
przeżyciu modlitewnego spotkania ze znakami ŚDM. Można je potraktować w spo-
sób dowolny, od naszej pobożności zależy, co będzie dla nas bardziej przydatne. Czy 
będzie to forma medytacji w oparciu o Słowo Boże czy też tekst Orędzia Ojca Świę-
tego na XXX Światowy Dzień Młodzieży. Być może dla kogoś bardziej pomocne będą 
gotowe formy litanii i modlitw do Świętych Patronów ŚDM 2016 – Jana Pawła II i ś. 
Faustyny Kowalskiej. Wszyscy jednak poprzez przyjęcie miniatur symboli będą mogli 
włączyć się duchowe dzieło wsparcia ŚDM.
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OFICJALNA MODLITWA 
ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016

„Boże, Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. 

Zawierzamy Ci szczególnie 
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. 

Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach 
współczesnego świata 

i daj im łaskę owocnego przeżycia 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski, 
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. 

Naucz nieść wiarę wątpiącym, 
nadzieję zrezygnowanym, 

miłość oziębłym, 
przebaczenie winnym i radość smutnym. 

Niech iskra miłosiernej miłości, 
którą w nas zapaliłeś, 

stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca 
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta siostro Faustyno, módl się za nami.

JAKIE JEST ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI MODLITW?

Modlitwa składa się z trzech części. Pierwsza jest zawierzeniem miłosierdziu Bożemu 
każdego człowieka, a szczególnie ludzi młodych w ich codziennym życiu, ich drodze 
na ŚDM i spotkaniu w Krakowie w 2016 roku. Druga część modlitwy jest prośbą o 
łaskę bycia miłosiernym, o dar świadectwa wyrażonego całym życiem, a w końcu o 
rozpalanie w nas iskry miłosiernej miłości, by jej mocą przemieniać świat. W trzeciej 
części modlitwy zwracamy się do Matki Najświętszej oraz do naszych świętych Patro-
nów, aby wypraszali nam potrzebne łaski na czas przygotowania i owocnego przeżycia 
ŚDM.
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Modlitwa na powitanie miniatur symboli

Panie, Ty chciałeś zatrzymać się w domu Zacheusza, 
tego, który tak bardzo pragnął Cię zobaczyć. Dzisiaj chcesz szczególnie gościć 

w naszym domu przez Ikonę i Krzyż, symbole Światowych Dni Młodzieży. 
Pragniesz przychodzić do wszystkich, którzy otwierają na Ciebie swoje serce.

 Przyjmując pod swój dach symbole Światowych Dni Młodzieży 
wyrażamy swoje zaangażowanie w to dzieło i wiarę, 

że Twoja łaska towarzyszy wszystkim pełniącym dzieła miłosierdzia. 
Niech czas peregrynacji w naszym domu będzie wypełniony szczerą modlitwą 

i radością z przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. 
Niech przypomina nam o tym, że goszcząc młodych ludzi 

z całego świata gościmy Ciebie.

 Maryjo, Matko Miłosierdzia, bądź dla nas wzorem oddania Twemu Synowi 
i Jego dziełu. Boże, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego 
miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa na pożegnanie miniatur symboli

Boże, doświadczyliśmy Twojej szczególnej obecności 
w symbolach Światowych Dni Młodzieży, które przez ten czas były obecne 

w naszym domu. Dzisiaj oddajemy je w ręce innych, którzy także okazują swoje 
zaangażowanie w to dzieło. Tym samym wyrażamy naszą jedność ze wszystkimi, 
którym tak jak nam leży na sercu dobre przeżycie spotkania z Tobą podczas tych 

wydarzeń, za których owoce już teraz jesteśmy Ci wdzięczni. 
Niech Twoje błogosławieństwo pozostanie wśród nas i pozwoli nam dobrze przygo-

tować się na przyjazd młodych ludzi z całego świata i wielkie święto, 
w czasie którego będziemy uwielbiać Twoje nieskończone miłosierdzie. 

Który żyjesz i królujesz a wieki wieków. Amen.

Fragmenty Orędza Papieża Franciszka 
na XXX Światowy Dzień Młodzieży

Wy ludzie młodzi jesteście dzielnymi odkrywcami! Jeśli wyruszycie na odkrywanie 
bogatego nauczania Kościoła w tej dziedzinie, to odkryjecie, że chrześcijaństwo nie 
polega na serii zakazów, tłumiących nasze pragnienia szczęścia, ale na planie życia, 

który może zafascynować nasze serca!

Zaproszenie Pana, aby się z Nim spotkać jest więc skierowane do każdego z was, 
niezależnie od miejsca i sytuacji w jakiej się znajdujecie. Wystarczy tylko „podjąć 

decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każdego 
dnia. Nie ma powodów, dla których ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest 
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skierowane do niego” (Adhort, ap. Evangelii gaudium, 3). Wszyscy jesteśmy grzesz-
nikami potrzebującymi oczyszczenia przez Pana. Ale wystarczy tylko uczynić mały 
krok ku Jezusowi, aby odkryć, że On zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami, 
zwłaszcza w sakramencie pojednania, będącym szczególną okazją do spotkania z 

Bożym miłosierdziem, które oczyszcza i odtwarza nasze serca. 

Spotkanie z Bogiem na modlitwie, poprzez czytanie Biblii oraz w życiu braterskim, 
pomoże wam lepiej poznać Pana i samych siebie. Tak, jak się to stało w przypadku 

uczniów z Emaus (Łk 24,13-35), głos Jezusa sprawi, że wasze serca zapłoną i otworzą 
się wasze oczy, aby rozpoznać Jego obecność w waszej historii, odkrywając w ten 

sposób plan miłości, jaki On ma wobec waszego życia.

LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami
Święty Janie Pawle - módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
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Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego 
życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam 

wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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MODLITWA DO ŚW. JANA PAWŁA II W INTENCJI RODZIN 
(BP J. SZKODOŃ)

Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny. 
Jako kapłan, biskup i następca św. Piotra troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką 

swej posługi. Przypominałeś, że człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości. 
W szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w związku mężczyzny 

i kobiety. Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, 
znakiem i źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, 

człowiek niech nie rozdziela”. Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci. Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła. Przeciwstawiając się 

cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności miłości małżeńskiej, która jest cielesna 
i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję. Ukazywałeś młodym piękno czystości 

przedmałżeńskiej, która jest cząstką i warunkiem miłości. Wyproś uzdrowienie dla 
małżeństw i rodzin. Szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą: „

Rodzino, bądź tym, czym jesteś”. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpiecz-
ne warunki wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawio-

ne miłości. Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. 
Niech rodziny będą „Bogiem silne”. Amen.

LITANIA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego - módl się za nami.
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa - Wcielonego Miłosierdzia

Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia

Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego

Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie

Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu

Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża

Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych
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Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi

Święta Faustyno, miłująca Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą

Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością

Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością

Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby

Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci

Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących

Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników

Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu

Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Faustyno.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia. 

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannic-
twa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie uf-
ności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.

ŚW. JAN PAWEŁ II O KRZYŻU

Orędzie Wielkanocne 1983

„Odkupienie wyrasta z Krzyża – a wypełnia się w Zmartwychwstaniu…
O Chryste, któryś w swym Krzyżu przyjął nasz ludzki świat – świat wczorajszy, dzi-
siejszy i jutrzejszy: stary świat grzechu, pozwól mu istnieć na nowo w Twym Zmar-
twychwstaniu! Pozwól mu stawać się nowym przez każde serce człowieka nawiedzo-
ne mocą Odkupienia!”
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Homilia, Skoczów – Kaplicówka, 22 V 1995 r.

„Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg po-
stawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. 
Jest nim krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nikt tak jak męczennicy nie zgłębił 
tajemnicy Chrystusowego krzyża. W ich życiu tajemnica Krzyża i jego moc objawia się 
w sposób szczególnie czytelny dla każdego człowieka. Nieprzypadkowo więc, oddając 
cześć męczennikowi ze Skoczowa — św. Janowi Sarkandrowi, gromadzimy się dzisiaj 
pod krzyżem. (…) Krzyż Chrystusowy to znak naszego zbawienia — znak naszej wiary 
i znak naszej nadziei. Pisze św. Paweł: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który 
jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, 
(...) mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 23-24).

Krzyż przypomina nam cenę naszego zbawienia. Mówi o tym, jak wielką wartość ma 
w oczach Bożych człowiek — każdy człowiek! — skoro Bóg umiłował go aż po krzyż: 
„Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Jak wiele mówi nam 
to „do końca!” Tak miłuje Bóg — On miłuje człowieka „do końca”, czego dowodem 
jest właśnie Chrystusowy krzyż. Czy można pozostać obojętnym wobec takiego do-
wodu miłości?

Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia 
zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. 
W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwa-
nia i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim — w Chrystusowym Krzyżu! 
I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie 
pamiętać?!

Przychodzą mi w tym momencie na pamięć słowa, które wypowiedziałem na Błoniach 
krakowskich w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w r. 1979. Upłynęło od tego 
momentu szesnaście lat, a aktualność tamtych słów ciągle rośnie. Mówiłem wtedy: 
„Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczy-
wiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może 
powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale — pytanie zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego 
»wolno«? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie sa-
memu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć «nie» temu, 
czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsa-
mości i zawsze ją stanowiło”.

Homilia, Siedlce, 10 VI 1999r.

„Niezliczona jest liczba tych, którzy na polskiej ziemi [a raczej na ziemiach I Rzeczy-
pospolitej, rozległych ziemiach polsko-litewsko-ruskich], cierpieli dla Chrystusowego 
Krzyża i ponosili dla niego największe ofiary. Niejednokrotnie w swojej historii nasz 
naród musiał bronić swojej wiary i znosić ucisk i prześladowanie za wierność Kościoło-
wi. Zwłaszcza długi okres powojenny zapisał się jako czas szczególnie dotkliwej walki 
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z Kościołem prowadzonej przez totalitarny system. Zabraniano wówczas nauki religii i 
utrudniano publiczne wyznawanie wiary, a także budowę świątyń i kaplic. Jakże wiele 
ofiar trzeba było wówczas ponieść, jakże wiele odwagi kosztowało zachowanie tożsa-
mości chrześcijańskiej. Nie zdołano jednak usunąć krzyża — tego znaku wiary i miłości 
— z życia osobistego i społecznego, bo głęboko wrósł on w glebę serc i sumień, stając 
się dla narodu i Kościoła źródłem siły i znakiem jedności między ludźmi.
Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary. Ludzi zakorzenionych 
w krzyżu Chrystusa i gotowych dla niego ponosić ofiary. Prawdziwe bowiem świa-
dectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w jego imię pokonuje w sobie grzech, 
egoizm i wszelkie zło, i pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca.
Trzeba, aby tak jak w przeszłości, krzyż był nadal obecny w naszym życiu jako wyraź-
ny drogowskaz w działaniu i światło rozjaśniające całe nasze życie. Niech krzyż, który 
swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi 
w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. Niech rodzi nowych i odważnych 
głosicieli [i wyznawców kochających Kościół] i za niego odpowiedzialnych, prawdzi-
wych heroldów wiary, nowych ludzi plemię, które rozpali pochodnię wiary i wniesie ją 
płonącą w progi trzeciego tysiąclecia.”
 

PROPOZYCJA WSPÓLNEGO CZYTANIA PŚ Z PYTANIAMI

Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na XXX ŚDM zachęca młodych do częstej lektury 
Pisma Świętego.  Fragmenty Pisma Świętego do wspólnego przeczytania w rodzinie 
i refleksji.

1. J 18, 28-40
Jezus jest przesłuchiwany przez Piłata. Słynne pytanie Piłata: Cóż to jest prawda? 
Może i dla nas stać się inspirujące. W obliczu spotkania ze znakami ŚDM: Krzyżem 
i Ikoną Matki Bożej, możemy zadać sobie pytanie o prawdę w naszym życiu. O 
to na jakich fundamentach budujemy naszą codzienność? Czego w tej dziedzinie 
uczymy nasze dzieci? Gdzie szukamy prawdy? Jak wygląda nasze świadectwo za-
ufania do Jezusa? 
W czasie ŚDM 2016 przyjedzie do nas wielka rzesza ludzi młodych, którzy będą 
chcieli, nie tylko dobrze spędzić czas, ale przede wszystkim umocnić się naszą 
wiarą, naszym świadectwem umiłowania Prawdy, którą jest Jezus. Co możemy 
zmienić w naszym życiu po tym spotkaniu ze Słowem, aby nasze świadectwo było 
autentyczne i głębokie?

2. J 21, 15-19
Słowo miłość jest w naszym języku bardzo zbanalizowane. Jezus stawia pytanie o 
MIŁOŚC, która nie jest zwykłą fascynacją ani krótkotrwałym uczuciem, ale która 
jest głęboką postawą życia. Jaka jest miłość w naszej rodzinie? Czy o tym rozma-
wiamy? Czy mamy odwagę, prosić Jezusa o pomoc? Czy walczymy o miłość, która 
buduje, która jest źródłem nowego życia? Piotr zasmucił się, a my? Gdy zawodzi-
my miłość co czynimy? Co możemy uczynić, aby zmienić nasze relacje rodzinne? 
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Jak możemy stać się świadkami Bożej miłości dla świata?

3. Mk 16, 14-20
Jezus Zmartwychwstały posyła uczniów, aby całemu światu głosili dobrą nowinę. 
My w czasie zbliżających się ŚDM 2016 będziemy w nieco innej sytuacji. To do nas 
przyjadą młodzi, nam będą pokazywać swoją wiarę, ale też od nas będą chcieli się 
uczyć jak żyć z Jezusem. Duchowe przygotowanie do tego wydarzenia jest dobrą 
okazją do refleksji nad naszą wiarą, nie tą odświętną, tradycyjną, ale taką zwykłą 
– ubraną w codzienność życia. Jaka ona jest w naszej rodzinie, w naszej parafii, w 
naszej pracy czy szkole? Czym możemy się pochwalić? Czym możemy zafascyno-
wać innych, szczególnie młodych, którzy szukają jasnych wzorców? Mamy wielką i 
piękną tradycję wiary i zaufania Bogu, czy potrafimy ją przyjąć i pokazać jej piękno 
światu?

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA O KRZYŻU, DZIENNICZEK

Podczas Mszy św. ujrzałam Jezusa rozciągniętego na krzyżu i powiedział mi: - Uczen-
nico Moja, miej wielką miłość do tych, którzy ci zadają cierpienie, czyń dobrze tym, 
którzy ci nienawidzą. Odpowiedziałam: o mój Mistrzu, przecież Ty widzisz, że nie mam 
uczucia miłości dla nich i to mnie martwi. Jezus mi odpowiedział: - uczucie nie zawsze 
jest w twej mocy, poznasz po tym czy masz miłość, jeżeli po doznanych przykrościach 
i przeciwnościach nie tracisz spokoju, ale modlisz się za tych, od których doznałaś 
cierpienia i życzysz im dobrze. Kiedy wróciłam757 [...] (Dz 1628)

Boże któryś jednym słowem mógł zbawić światów tysiące, jedno westchnienie Jezusa
uczyniłoby sprawiedliwości Twojej zadość, ale Ty, o Jezu, sam podjąłeś tak strasz-
ną mękę za nas jedynie z miłości. sprawiedliwość Ojca Twego, byłaby przebłagana 
jednym westchnieniem twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje, są jedynie dziełem 
miłosierdzia Twego i niepojętej miłości. Ty, o Panie, odchodząc z tej ziemi, chciałeś po-
zostać z nami i pozostawiłeś Sam Siebie w Sakramencie Ołtarza i otworzyłeś nam na 
rozcież miłosierdzie Swoje. Nie ma nędzy, aby Cię wyczerpała, wezwałeś wszystkich 
do tej krynicy miłości, do tego źródła Bożego zmiłowania. Tu jest przybytek Twe-
go miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce, do Ciebie, Żywy zdroju miłosierdzia 
ciągną wszystkie dusze jedne, jak jelenie Twej miłości spragnione, inne - by obmyć 
grzechów ranę; inne - by zaczerpnąć siły, życiem zmęczone. Kiedyś konał na krzyżu w 
tym momencie obdarzyłeś nas życiem wiekuistym, pozwalając Sobie otworzyć Bok 
Swój Najświętszy, otworzyłeś nam niewyczerpane źródło miłosierdzia Swego, dałeś 
nam, co miałeś najdroższego, to jest Krew i Wodę z Serca Swego. oto wszechmoc 
miłosierdzia Twego, z niego płynie nam wszelka łaska. (Dz. 1747)

16


