HISTORIA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
XXVIII - 2013 – Brazylia - Rio de Janeiro - Franciszek
HASŁO: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19)
HYMN: Nadzieja Poranka
Światowe Dni Młodzieży w Rio były zarazem pierwszymi z udziałem papieża Franciszka, a także jego pierwszą
podróżą zagraniczną.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XXVI – 2011 – Hiszpania – Madryt – Benedykt XVII
HASŁO: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2,7)
HYMN: Mocni w wierze
Na zakończenie ŚDM w Madrycie zorganizowano spotkanie powołaniowe Drogi Neokatechumenalnej, w
którym wzięło udział 200 tys. osób. W czasie spotkania Kiko Argüello zwrócił się do młodych: „Jeśli ktoś z
braci i sióstr czuje, że Bóg go wzywa, aby oddał swoje życia za Chrystusa – niech wstanie”. Wstało wówczas i
podeszło do biskupów po błogosławieństwo na drodze powołania ok. 5 tys. chłopców i 3 tys. dziewcząt.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XXIII – 2008 – Sidney – Australia – Benedykt XVI
HASŁO: „Duch Święty zstąpi na Was, a otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami” (Dz, 1,8)
HYMN: Przyjmijcie moc
W pełni multimedialne i nowoczesne ŚDM, przy pełnym zaangażowaniu mediów społecznościowych,
kanałów youtube czy facebooka biorą swój początek właśnie w Sydney.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
XX – 2005 – Kolonia – Niemcy – Benedykt XVI
HASŁO: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
HYMN: Venimus adorare eum
Mimo, że były to pierwsze ŚDM bez Jana Pawła II, był on obecny w myślach pielgrzymów, ale także w postaci
wielkiego portretu zawieszonego na katedrze naprzeciwko Kolonii. Portret ten wykonano z setek tysięcy
zdjęć młodych z całego świata.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XVII – 2002 – Toronto –Kanada – Jan Paweł II

HASŁO: „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem dla świata” (Mt 5,13-14)
HYMN: Światłość świata
Wielu młodym ludziom te ŚDM zapadły w pamięć przede wszystkim jako ostatnie, którym przewodniczył Jan
Paweł II.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XV – 2000 – Rzym – Włochy – Jan Paweł II
HASŁO: „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14)
HYMN: Emmanuel
Podczas tych ŚDM pielgrzymom po raz pierwszy towarzyszyła ikona Matki Bożej Salus Populi Romani –
czczonej w Rzymie od ponad piętnastu wieków. Również w 2000 roku po raz pierwszy zorganizowano
katechezę w drodze do bazyliki Św. Piotra.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
XII – 1997 – Paryż – Francja – Jan Paweł II
HASŁO: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
HYMN: Panie i Mistrzu
Podczas spotkania papieża z młodymi w Paryżu w 1997 ponad pół miliona młodych ludzi, trzymając się za
ręce utworzyło tzw. łańcuch braterstwa, oplatając stolicę Francji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
X – 1995 – Manilia – Filipiny – Jan Paweł II
HASŁO: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21)
HYMN: Głośmy miłość na cały świat
Były to najliczniejsze Światowe Dni Młodzieży – w uroczystościach wzięły udział ponad 4 miliony
pielgrzymów.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VIII – 1993 – Denver – USA – Jan Paweł II
HASŁO: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10)
HYMN: Jesteśmy jednym ciałem
To właśnie w Denver po raz pierwszy odprawiono wielką drogę krzyżową ulicami miasta. W ten sposób
utrwalona została nowa tradycja ŚDM.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI – 1991 – Częstochowa – Polska – Jan Paweł II
HASŁO: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15)
HYMN: Abba Ojcze
Hymn tego spotkania „Abba Ojcze” stał się popularną pieśnią śpiewaną przez kolejne pokolenia wiernych na
całym świecie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IV – 1989 – Santiago de Compostella , Hiszpania – Jan Paweł II
HASŁO: „Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14,6)
HYMN: Jesteśmy młodymi roku 2000
Papież, wyposażony w pielgrzymią laskę i pelerynę, przebył pieszo ostatni fragment Drogi św. Jakuba, wraz z
grupą 700 młodych pielgrzymów.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II – 1987 – Beunos Aires, Argentyna – Jan Paweł II
HASŁO: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16)
HYMN: Naszą drogą jest miłość
Papieskie przemówienie oparte było na 21 pytaniach zadanych przez młodych, a uroczystościom
towarzyszyły liczne inscenizacje, w których młodzi wyrażali trudności, obawy i nadzieje codziennego życia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I – 1986 – Rzym – Włochy – Jan Paweł II
HASŁO: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”

