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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY PANAMA 2019 

Czym są ŚDM ? 

Światowe Dni Młodzieży to spotkanie młodych z Papieżem, które 

staje się radosnym świętowaniem wspólnie przeżywanej wiary w Jezusa 

Chrystusa. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty 

Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie 

sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Chrystusa jako 

Pana i Zbawiciela.  

Franciszkańskie       
Źródło 



Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się 

dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II wyraził pragnienie, by 

Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową 

jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym 

przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. Na pierwszym 

spotkaniu papież Jan Paweł II wytłumaczył, że skrót ŚDM oznacza 

„wyjście na spotkanie Boga, który wszedł w dzieje człowieka poprzez 

tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa”.  

Tegoroczne XXXIV Światowe Dni  Młodzieży odbyły się w dniach 

22-27 stycznia 2019 r. w stolicy Panamy. 

 

Hasło i patroni ŚDM 2019 

Każdy ŚDM ma swoje odrębne hasło, którego treść omawia papież w 

publikowanym z wyprzedzeniem orędziu. Hasło to zaczerpnięte jest z Pisma 

Świętego, najczęściej z Ewangelii. Tematem tegorocznych Światowych Dni 

Młodzieży są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja 

służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). 

Patronami tegorocznego spotkania młodych byli: św. Jan Paweł II, św. José 

Sánchez del Rio, św. Juan Diego, bł. s. María Romero Meneses, bł. Oscar 

Arnulfo Romero, św. Jan Bosko, św. Marcin de Porres, św. Róża z Limy.  

 



Orędzie Papieża na XXXIV ŚDM 

Każde ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, 

nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach 

językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, 

kierując do młodych przesłanie zwane Orędziem. W tym roku słowami 

przewodnimi było: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 

twego słowa!”. Papież w orędziu zwraca uwagę na słowa Maryi. „Jej słowa, 

to odważne i wielkoduszne: „tak”. To pozytywna odpowiedź kogoś, kto 

rozumie, na czym polega tajemnica powołania: na przekroczeniu samego 

siebie i służeniu bliźnim. Znaczenie naszego życia można odnaleźć jedynie 

w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Służenie bliźniemu nie oznacza 

jedynie gotowości do działania, oznacza też wejście w dialog z Bogiem, 

postawę słuchania, tak, Maryja. Ona wysłuchała tego, co mówił Anioł, 

a następnie dała odpowiedź. W tej relacji z Bogiem w ciszy serca odkrywa 

się własną tożsamość i powołanie, do którego wzywa Pan”.  

Zakończenie ŚDM 2019 

Papież Franciszek podczas Mszy św. posłania XXXIV Światowego 

Dnia Młodzieży, sprawowanej 27 stycznia na Polu Jana Pawła II w Metro 

Park w Mieście Panama skierował do młodych słowa: „Wy młodzi musicie 

walczyć o waszą przestrzeń dzisiaj, ponieważ życie jest teraz. Nikt nie może 

obiecać Ci jutra, Twoje życie jest dzisiaj i dzisiaj o niego walczysz. Wy 

młodzi nie jesteście przeszłością, jesteście teraźniejszością, jesteście Bożym 



teraz. Pan i jego misja nie są międzyczasem w naszym życiu, czymś ulotnym. 

Również Wy młodzi tak jak Maryja, która zawierzyła i się Panu i 

powiedziała ”tak”, poczujcie, że macie misje, zakochajcie się i zawierzcie 

Panu a On zadecyduje o reszcie.” Podczas spotkania w Panamie ogłoszono, 

że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2022 w Lizbonie w 

Portugalii. 

Marlena Przybylska 

25. ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ  

BISKUPA ANTONIEGO DŁUGOSZA 

„Bp Antoni Długosz jest od lat 

zatroskany o świadectwo autentycznego życia 

i służby w Kościele i na ziemi polskiej” – 

mówił w homilii abp Wacław Depo, 

metropolita częstochowski, który 26 stycznia 

przewodniczył Mszy św. dziękczynnej w 

kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana, z racji 

25. rocznicy sakry biskupiej bp. Antoniego 

Długosza. Mszę św. z metropolitą 

częstochowskim koncelebrowali m.in. bp senior Antoni Długosz, bp 

Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, bp 

Wojciech Osiał, biskup pomocniczy diecezji łowickiej, ks. prof. dr hab. 



Kazimierz Misiaszek sdb, prezes Stowarzyszenia Katechetyków Polskich 

oraz wielu kapłanów z archidiecezji częstochowskiej i z Polski. Na Mszy 

św. zgromadzili się m. in. katecheci, osoby życia konsekrowanego, klerycy 

Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz rodzina, 

wychowankowie i przyjaciele bp. Antoniego Długosza.  

Podczas homilii Metropolita częstochowski przypominając słowa 

św. Pawła o rozpalenie na nowo charyzmatu Bożego, odważnym 

wyznawaniu wiary i służbie z radością zauważył: „Mamy tego dowód w 

posłudze i zadaniach bp. Antoniego”.  

Bp Długosz dziękując za modlitwę wyraził radość z faktu, że 

jubileusz sakry biskupiej odbył się w kościele seminaryjnym. 

Po Mszy św. w auli seminaryjnej im. św. Jana Pawła II odbyło 

sympozjum katechetyczne z racji jubileuszu bp. Antoniego Długosza. W 

trakcie sympozjum odbyła się promocja księgi jubileuszowej dedykowanej 

Bp. Antoniemu Długoszowi w 25. rocznicę sakry biskupiej pt. „Służyć (z) 

miłością”. Prezentacji publikacji dokonał ks. dr Roman Ceglarek, wikariusz 

biskupi do spraw Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego w 

archidiecezji częstochowskiej. 

 Wśród gości sympozjum byli m. in. europoseł Jadwiga Wiśniewska, Marek 

Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu,  w latach 

2008–2018 rzecznik praw dziecka, dr n. med. Anna Prokop-Staszecka, 

dyrektor szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, red. 



Lidia Lasota z programu „Ziarno”. Otwierając sympozjum ks. dr hab. 

Norbert G. Pikuła podkreślił, że słowo „servire” (służyć) z zawołania bp. A. 

Długosza „staje się kluczem do ludzkich serc, aby drugi człowieka był 

szczęśliwy”. Laudację wygłosiła s. dr hab. Anna Walulik, nazaretanka, w 

której ukazała bp. Antoniego Długosza jako świadka i artystę. S. Walulik 

podkreśliła, że jubilat jest świadkiem Prawdy, Piękna i Dobra. Laudacja 

została ubogacona zdjęciami archiwalnymi i materiałami telewizyjnymi. W 

imieniu Stowarzyszenia Katechetyków Polskich ks. prof. dr hab. Kazimierz 

Misiaszek sdb przypomniał, że wielką zasługa bp. Długosza jest pokazanie 

jak przeżywać chrześcijaństwo w radości i służyć Chrystusowi w człowieku. 

Podczas sympozjum ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ  wygłosił referat 

pt. „Towarzyszenie wychowawcze w katechezie i poprzez katechezę”. 

Prelegent zwrócił m. in. uwagę na to, że „katecheza sprzyja kształtowaniu 

duchowości człowieka”. – Ma ona także kształtować sumienie człowieka 

oraz sprzyjać wychowaniu integralnemu człowieka, który ma stawać się na 

miarę Jezusa Chrystusa – mówił ks. Marek. 

Sympozjum i obchody jubileuszowe bp. Antoniego Długosza 

zakończył koncert w wykonaniu bp. Długosza z Marcinem Wyrostkiem i 

jego zespołem. 

  Bp Antoni Długosz urodził się 8 kwietnia 1941 r. w Częstochowie. 

Został wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1965 r. 18 grudnia 1993 r. papież 

mianował go biskupem pomocniczym w Częstochowie. Święcenia biskupie 

otrzymał z rąk Jana Pawła II 6 stycznia 1994 r. w Bazylice św. Piotra na 

Watykanie. Jako motto swojej posługi wybrał hasło: „Servire” (Służyć). 



Ojciec Święty Franciszek 7 maja 2016 r. przyjął rezygnację bp. Długosza z 

pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej w 

związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. 

Źródło: https://archiczest.pl/wiadomosci 

Porządek kolędy na najbliższy tydzień: 

Data Ulica 
04.02. (poniedziałek) Od godz. 9.00: Skwerowa (ciąg dalszy) 

Od godz. 9.00: Irysowa (od nr 1 do końca po 
obu stronach) 

05.02. (wtorek) Od godz. 9.00: Luba (od początku do końca po 
obu stronach) 

06.02. (środa) Od godz. 9.00: Kolarska (od początku do 
końca po obu stronach) 
Od godz. 9.00: Średnia (od numeru 1 do 
końca), Spartakusa 

07.02. (czwartek) Od godz. 9.00: Kalinowa (od początku do 
końca po obu stronach), Podgórna 

08.02. (piątek) Od godz. 9.00: Kiepury (od początku do końca 
po obu stronach), Beskidzka, Modra 

09.02. (sobota) Od godz. 9.00: Jabłonowa, Żurawia, 
Gruntowa, Ks.Dzierżonia, Krzemienna 

 
W związku z chorobą Księdza Proboszcza kolędę będą odbywać księża z 

innych parafii, którzy zadeklarowali bezinteresowną pomoc w aktualnej 

sytuacji.  

 

 



W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg 
odwołał ś.p. Tadeusza Stokowskiego, ś.p. Ignacego Otomańskiego, ś.p. 
Marię Górawską, ś.p. Eugeniusza Jeziorskiego, ś.p. Romualda 
Majcherowskiego. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

Drogi Księże Proboszczu! 

 

Z okazji zbliżającego się dnia 

Twoich imienin, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy, aby każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi 

obfitował w Boże błogosławieństwo oraz liczne dary płynące od 

Ducha Świętego. Niech Maryja najlepsza Matka otacza Cię 

płaszczem swojej opieki i wyprasza u swojego Syna łaskę 

zdrowia, a patron Twojego imienia czuwa nad Tobą i prowadzi 

po krętych drogach życia. 

Szczęść Boże!  


