
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.
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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. 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.

Pakiety ewangelizacyjne dla organizatorów:

Każda z 800 osób, która zorganizuje grupę min. 50 osób i zakupi wejściówki na eBilet.pl 

otrzyma pakiet ewangelizacyjny o wartości 400 zł! W skład pakietu wchodzą książki, plakaty,

płyty i inne materiały przydatne w ewangelizacji. W pakiecie odsłoniliśmy już następujące 

pozycje: 

1. książka „Uzdrowienie Finansów”
2. duże oblicze Pana Jezusa Miłosiernego z Wilna
3. książka Magdaleny Plucner „Umiłowana – czyli kobieta z klasą”
4. płyta CD Mariusza Śmiałka „Tylko Jezus”
5. płyta mp3 (blisko 17 godzin nagrania!) św. Augustyna z Hippony „Wyznania”
6. płyta CD z muzyką Piotra Nazaruka projekt Koinonia
7. płyta CD ks. Tomasza Bielińskiego „Ostatnia próba wiary, czyli o tym jak pomóc 

umierającym przejść na drugą stronę życia”
8. tabliczka przypominająca o trwaniu w uwielbieniu z napisem: „Chcę błogosławić 

Pana w każdym czasie”.
9. książka Henryka Krzoska „Bóg znalazł mnie na ulicy”
10. płyta z filmem „Największy z Cudów”
11. książka-niespodzianka z Wydawnictwa Esprit
12. nasza opaska Stadion Młodych
13. Karta Polaka
14. płyta mp3 - zapis rekolekcji ks. biskupa Edwarda Dajczaka do Ewangelizatorów 

Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystań z Jezusem w Kołobrzegu
15. książka ks. Rafała Jarosiewicza „Żarty do kazań (i nie tylko) na każdy dzień”
16. płyta mp3 książka ks. dr Johna Bashobory "Uwierz Bogu sercem" - audiobook
17. książka Kuby Kornackiego "Ucho w opałach"

CDN……………

W sprawie zamówień grupowych organizatorzy grup kontaktują się bezpośrednio pod 

adresem mailowym: zamowienia@ebilet.pl
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Szczegółowe informacje dotyczące spotkania i związanych z nim przygotowań, można

znaleźć na stronie  www.StadionMlodych.eu

ORGANIZATOR:

Fundacja SMS Z NIEBA

ul. Bolesława Chrobrego 7

75-063 Koszalin

tel. 737 635 502

e-mail: nasza@szeptem.pl 
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