
Powitanie symboli  

Światowych Dni Młodzieży 

w naszej Parafii 

 

W piątek, 23 października 2015 r. nasza Parafia przeżywała podniosłą 

uroczystość peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży – Krzyża oraz 

Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. 

Punktualnie o godz. 12.00 powitaliśmy Symbole Światowych Dni Młodzieży 

na placu przed kościołem. Przybyły one z parafii św. Mikołaja Biskupa w 

Tarczynie. Po oddaniu pokłonu Krzyżowi Symbole ŚDM w uroczystej procesji 

zostały wprowadzone do naszej świątyni. Tutaj nastąpiło oficjalne powitanie 

Symboli przez Ks. Prałata Henryka Trzaskowskiego, naszego proboszcza i 

dziekana dekanatu mogielnickiego oraz przez przedstawicieli młodzieży. Po 

powitaniu Ks. Proboszcz rozpoczął uroczystą Eucharystię. 

  

W czasie Eucharystii, po Ewangelii, nastąpiło odnowienie Przyrzeczeń 

Chrzcielnych oraz uroczyste zawierzenie naszej parafii Bożemu Miłosierdziu, 

zaś po Komunii Świętej zgromadzona młodzież odmówiła modlitwę duchowego 

przyjęcia Krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Salus Populi Romani 

połączoną z przyjęciem Posłania.  

Cała uroczystość zakończyła się o godz. 13.00, kiedy to pożegnaliśmy Krzyż 

i Ikonę Matki Bożej. Następnie Symbole, opuszczając naszą parafię, udały się w 

samochodzie – kaplicy do parafii świętego Michała w Goszczynie.  

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 

uroczystości, a więc Ks. Prałatowi Henrykowi Trzaskowskiemu, który 

przewodniczył liturgii, ks. Sławomirowi, p. dyrektor Jolancie Tomczyk, 

zastępcy dyrektora p. Annie Łukaszczyk, zastępcy dyrektora p. Urszuli Tomali-



Kujat, p. Marioli Kuźmie, s. Dorocie, ministrantom i młodzieży Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, którzy przygotowali całą uroczystość. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości, a więc p. 

dyrektorowi Witoldowi Ścisłowskiemu wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej 

im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy, siostrom zakonnym, 

wychowawcom, nauczycielom, parafianom i przybyłym gościom. 

 

Na koniec należy podkreślić, że zarówno krzyż, jak i Ikona Matki Bożej Salus 

Populi Romani przekazał młodzieży osobiście Ojciec Święty Jan Paweł II. 

„Pierwszym znakiem jest Krzyż Światowych Dni Młodzieży.  Po raz 

pierwszy pojawił się on w Bazylice św. Piotra, w pobliżu głównego ołtarza 

podczas Jubileuszu Odkupienia, który Kościół obchodził od Wielkiego 

Tygodnia 1983 do Wielkiego Tygodnia 1984 roku. 

Na zakończenie Roku Jubileuszowego  ten  właśnie krzyż Jan Paweł  II  

przekazał  młodym, wypowiadając  następujące słowa: „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.) 

Odtąd krzyż ten pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł 

do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii, był obecny podczas wszystkich 

międzynarodowych obchodów Światowych Dni Młodzieży.  Od 1994 roku ten 

krzyż podróżuje przez cały rok po wszystkich diecezjach tego kraju, który 

organizuje kolejny międzynarodowy Światowy Dzień Młodzieży. Pielgrzymka 

ta stanowi formę duchowego przygotowania danego kraju do przyjęcia papieża i 

młodzieży z całego świata. A teraz przyszedł ponownie czas na nas Polaków. 

Drugim znakiem, który nam dzisiaj towarzyszy jest rzymska kopia obrazu 

Matki Bożej Salus Populi Romani (tj. Ocalenie Ludu Rzymskiego). Ta – 

namalowana w bizantyjskim stylu, a pochodząca z XII wieku ikona – jest 



najczęściej kopiowanym na świecie i najpopularniejszym wizerunkiem 

Najświętszej Maryi Panny. Oryginał znajduje się w pierwszej i największej 

bazylice poświęconej Matce Bożej na Zachodzie, w Bazylice Matki Bożej 

Większej (Śnieżnej). W roku 2003 papież Jan Paweł II podarował młodzieży ten 

drugi symbol wiary, aby niosła go po świecie razem z krzyżem ŚDM. 

Przekazując ją młodym Ojciec Święty powiedział: „Dzisiaj powierzam wam 

ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom 

Młodzieży. Kontemplujcie waszą  Matkę!  Ikona będzie znakiem matczynej 

obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby 

przyjąć ją do swojego życia” (Rzym, XVIII Światowy Dzień Młodzieży, 2003 r.). 

Obraz Matki Bożej, umieszczony obok krzyża ŚDM, przypomina nam słowa 

Chrystusa do ucznia: „Oto Matka twoja”. Przypomina także postawę św. Jana: 

„uczeń wziął ją do siebie” (J 19,27). W ten sposób jesteśmy zaproszeni do 

powierzenia się Maryi i do wzięcia Jej w swoje życie. Stojąc ufnie pod krzyżem, 

mimo wielkich boleści, Maryja pokazuje, że dzięki Chrystusowi jest możliwe 

nasze całkowite zawierzenie Bogu i ono jest jedynie słuszną postawą, która 

prowadzi człowieka do spełnienia i szczęścia – w ramionach Bożego 

miłosierdzia!” 

(na podst. www.bazylika.przeworsk.pl) 


