
Zapraszamy na wydarzenie, które zostanie na długo w Waszych sercach: 
STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary!
06 października 2018 r. młodzi z Polski i świata, zgromadzą się na PGE 
Narodowym w Warszawie, by doświadczyć spotkania z żywym Bogiem!

O INICJATYWIE

STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary to 12-godzinne spotkanie rekolekcyjne (od 12:00

do 24:00), które odbędzie się 6 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie. 

Hasło spotkania brzmi: Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Adresowane jest 

głównie do młodzieży, ale zaproszony jest każdy, kto czuje się młody i chce przez udział 

w spotkaniu oddać chwałę Panu Bogu. Swój udział zapowiadają także rodzice, którzy 

przyjadą wraz ze swoimi dziećmi. Spodziewamy się więc osób w bardzo różnym wieku.

STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary, który odbędzie się trzy dni po 

rozpoczęciu Synodu Biskupów pod hasłem: Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania, 

będzie też rodzajem odpowiedzi na zachętę biskupów do tego, by bieżący rok w Kościele 

poświęcić młodzieży i przeżyć go wspólnie z nią. 

W spotkaniu weźmie udział kilkunastu prelegentów – świadków wiary – osób 

znanych i nieznanych, którzy podzielą się z uczestnikami doświadczeniem swojej relacji z 

Bogiem. Rekolekcje to czas, który dedykujemy na budowanie wiary za pomocą świadectw

i konferencji wygłoszonych przez zaproszonych gości. Są to ludzie, którzy potrafią trafić 

do serc! Słowo świadectwa skierują do obecnych m.in.: ks. abp Grzegorz Ryś, ks. Jakub 

Bartczak, Marcin Zieliński, Bartek Krakowiak, Darek Malejonek, Marcin Jakimowicz, 

Magdalena Plucner….

W dwóch wyznaczonych miejscach na stadionie staną „Strefy inspiracji”. W tych 

miejscach artyści, muzycy, sportowcy, aktorzy oraz osoby tworzące kulturę będą 

podpisywać swoje książki, płyty oraz filmy. Pośród gości „Strefy inspiracji” będą m.in. 

Witek Wilk, Bartek Krakowiak, Adam Woronowicz, Michał Kondrat, Kuba Kornacki. 

Zespoły, które będą posługiwały muzycznie podczas rekolekcji STADION 

MŁODYCH: włącz pełnię wiary oraz zagrają dla nas koncerty to m.in.: Trzecia Godzina 

Dnia, Gospel Rain oraz Chór dla Jezusa, Exodus 15.

Już teraz na różnych inicjatywach zapraszamy młodzież między innymi do 

modlitwy w intencji rówieśników i podejmowania różnych inicjatyw w ramach 

przygotowania do spotkania. W kilkudziesięciu miastach trwa akcja rozdawania opasek 

na rękę osobom, które zobowiązały się modlić za STADION MŁODYCH: włącz pełnię 

wiary.

Oczekujemy sześćdziesięciu ośmiu tysięcy osób. Sprzedaż biletów online ruszyła 

14 maja 2018 r. na www.ebilet.pl oraz stacjonarnie w Pałacu Kultury i Nauki w 

Warszawie. Koszt biletu kupionego online to 12 zł (+ 3 zł przygotowanie biletu; przy 

biletach grupowych prowizja jest naliczana jednorazowo) oraz 12 biletów po 100 tys. zł. 
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http://www.ebilet.pl/


To najdroższe dotychczas wyemitowane bilety w Polsce! Są one tylko dla 12 osób, które 

kupując taki bilet, chcą wesprzeć wydarzenie STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary – 

pokazując tym samym, że potrafią się dzielić. Dzieci do lat 2 – darmowy wstęp na 

wydarzenie.

ORGANIZATOR:

Fundacja SMS Z NIEBA

ul. Bolesława Chrobrego 7

75-063 Koszalin

tel. 737 635 502

e-mail: nasza@szeptem.pl 

Zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia: stadionmlodych.eu  
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