
 
 

34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. w stolicy 

Panamy. Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte 

z Ewangelii wg św. Łukasza: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa 

twego” (Łk 1,38). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorką logo jest studentka architektury Ambar Calvo. Logo przedstawia kartograficzne 

kontury Panamy zaznaczone niebieskim kolorem, czerwony krzyż po lewej stronie 

symbolizuje pielgrzyma. 

W logo można wyróżnić: Kanał Panamski, który oznacza drogę pielgrzyma, odnajdującą w 

Maryi sposób na spotkanie się z Jezusem; kształt Przesmyku Panamskiego, jako miejsce 

przyjęcia pielgrzymów z całego świata; Krzyż Pielgrzyma; sylwetkę Maryi Dziewicy w 

swoim „niech mi się stanie” i małe białe kropki jako symbol korony Maryi i pielgrzymów z 

pięciu kontynentów. 

Inny aspekt symboliczny w zwycięskim logo jest związany z literą „M”, która ukazuje się w 

kształcie serca.  Nawiązuje w ten sposób do hasła: „Most Świata- Serce Wszechświata”, 

przedstawiając nam także imię Maryi jako drogę (most) do Jezusa i Jego serca, tak oddanego 

Matce. 

Patronami tego spotkania z młodzieżą będą: św. Józef Sánchez del Río, św. Juan Diego, bł. s. 

María Romero Meneses, św. Oscar Arnulfo Romero, św. Jan Bosko, św. Jan Paweł II, św. 

Marcin de Porrès, św. Róża z Limy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_S%C3%A1nchez_del_R%C3%ADo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juan_Diego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Romero_Meneses
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Romero
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_de_Porr%C3%A8s
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCa_z_Limy


 

 

 

HYMN 34. ŚDM W PANAMIE 

 
 

 

Autorem hymnu ŚDM „Niech Mi się stanie według słowa Twego”,  jest panamski katechista 

i kantor, Abdiel Jiménez. 

 

Jesteśmy pielgrzymami, którzy przybywają dziś tu, 

z [wielu] kontynentów i miast. 

Chcemy być misjonarzami Pana, 

przyjąć Jego słowo i Jego przesłanie. 

Być jak Maryja, która pewnego dnia odpowiedziała: TAK 

na wezwanie do Twego planu. 

Niebo się cieszy i śpiewa z radości, 

cała ziemia chwali Twoje dzieła. 

  

Ref. Oto Ja służebnica Pańska 

Niech mi się stanie według słowa Twego 

  

Twoją służebnicą – jestem, 

Twoją córką – jestem, 

Twoim synem – jestem. 

  

Być jak Maryja, gotowa by wyruszyć. 

Kościół pielgrzymuje z miłością. 

Młodzi, świadkowie i uczniowie, 

z radością, wiarą i powołaniem. 

  

Ref. Oto Ja służebnica Pańska 

Niech mi się stanie według słowa Twego 

  

Nie bójcie się, nie, 

Nie bójcie się 

Przyjąć miłość Boga. 

Zaangażowani, tak, jak Maryja, 

Która wiedziała, że jest służebnicą Pana. 

  


