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STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary!
06 października 2018 r. gromadzimy się na PGE Narodowym w Warszawie, by doświadczyć
spotkania z żywym Bogiem!

Z

radością oddajemy w Wasze ręce
kolejny numer Niecodziennika, który tym razem w całości poświęcony
jest wydarzeniu STADION MŁODYCH: włącz
pełnię wiary. W czasie, gdy Papież spotyka
się z przedstawicielami młodzieży z całego
świata my łączymy się duchowo podczas
naszego spotkania, by wspólnie modlić się
i przeżyć swoje rekolekcje. Już dziś możemy

powiedzieć, że jest to największe spotkanie w czasie trwającego Synodu młodych,
które gromadzi młodzież na wspólnych
12-godzinnych rekolekcjach. W czasopiśmie możesz poczytać o ludziach, którzy
tworzą to dzieło, o tych występujących na
poszczególnych scenach oraz tych ofiarowujących swój czas na spotkanie z Tobą.
Artyści, muzycy, dziennikarze będą czeka-

STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary to 12-godzinne spotkanie rekolekcyjne, które odbywa się 06 października 2018 r.
na PGE Narodowym w Warszawie. Jego hasło brzmi:
Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania.
STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary, to wydarzenie
które odbywa się trzy dni po rozpoczęciu Synodu Biskupów
w Rzymie i jest rodzajem odpowiedzi na zachętę biskupów do
tego, by bieżący rok w Kościele poświęcić młodzieży i przeżyć
go wspólnie z nią.
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li na Ciebie w Strefie Inspiracji. Przez cały
czas będą głoszone świadectwa i konferencje w Strefie Słowa, zaś na dużej scenie
oprócz wszystkich przygotowanych atrakcji w centrum będzie Eucharystia – spotkanie z żywym Jezusem.
ks. Rafał Jarosiewicz
ks. Andrzej Sikorski,
redaktor naczelny gazety Niecodziennik

W spotkaniu bierze udział kilkunastu prelegentów – świadków
wiary – osób znanych i nieznanych, którzy podzielą się z uczestnikami doświadczeniem swojej relacji z Bogiem. Słowo świadectwa skierują do obecnych: ks. abp Grzegorz Ryś, ks. bp Edward
Dajczak. ks. Jakub Bartczak, Marcin Zieliński, Bartek Krakowiak,
Darek Malejonek, Marcin Jakimowicz, Magdalena Plucner, i inni.
W centrum wydarzenia, o godz. 19:00, zaplanowana jest
Eucharystia, której będzie przewodniczył Kardynał Kazimierz
Nycz, a Słowo wygłosi Ksiądz Biskup Edward Dajczak.

Siewcy Słowa
ze sceny głównej wygłoszą do uczestników spotkania konferencje i podzielą się świadectwami
Rekolekcje Stadion Młodych: włącz pełnię wiary to czas, który dedykujemy na budowanie
wiary za pomocą świadectw i konferencji wygłoszonych przez zaproszonych gości.
Są to ludzie, którzy potrafią trafić do serc!

EUCHARYSTII BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ KARD. KAZIMIERZ NYCZ ARCYBISKUP METROPOLITA WARSZAWSKI
ks. abp Grzegorz Ryś – urodzony w Krakowie. Od
14 września 2017 r. metropolita łódzki, mianowany
przez Ojca Świętego Franciszka. Autor i współautor
wielu książek i publikacji. Ceni sobie obecność pośród ludzi, w parafiach, ze wspólnotami i ruchami
kościelnymi, o czym świadczy to, że często prowadzi i głosi rekolekcje. Zawsze podkreśla, że „w wierze najważniejsze jest osobiste
spotkanie z żywym Bogiem”. Jako biskupowi towarzyszy Mu zawołanie „Virtus in infirmitate” – „Moc w słabości”. Jest szefem Zespołu
do spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.
bp Edward Dajczak – od 2007 r. biskup ordynariusz diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Zawołanie biskupie: „Być w Chrystusie”. W ramach
Konferencji Episkopatu Polski został wiceprzewodniczącym Komisji Charytatywnej, delegatem
KEP ds. Nauczycieli oraz ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, a także
wszedł w skład Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Duszpasterstwa
Młodzieży.
Marcin Zieliński – lider wspólnoty uwielbienia
„Głos Pana” zrzeszonej przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach. Prowadzi rekolekcje, wieczory chwały, fora charyzmatyczne oraz modlitwy
o uzdrowienie w Polsce i na świecie. Swoją ewangelizacyjną służbą stara się przyprowadzać ludzi do osobistej relacji z Panem Jezusem. Prywatnie absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie. Autor książki „Rozpal wiarę a będą działy
się cuda”.
ks. Jakub Bartczak – urodzony we Wrocławiu. Od
dziecka związany ze środowiskiem hip – hop. Raper
i autor tekstów, tworzy i nagrywa muzykę – na swoim koncie ma już 3 płyty. Koordynator i ambasador
Światowych Dni Młodzieży w Polsce w 2016 r. Czynnie zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży. Posługuje w archidiecezji wrocławskiej.
ks. Piotr Jarosiewicz – urodzony w Białej Podlaskiej.
W czasach szkolnych związany z Ruchem Światło Życie. Człowiek wielu talentów. Katecheta, rekolekcjonista. Zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży.
Ksiądz, który dla młodzieży nieustannie „coś” organizuje – wyjazdy, rekolekcje, spotkania, konkursy, bezalkoholowe bale.
Obecnie posługuje jako wikariusz w parafii Niepokalanego Serca
NMP w Łochowie, w diecezji drohiczyńskiej.
ks. Alvaro Grammatica – urodzony w 1964 r.
w Monticelli Brusati we Włoszech, jest kapłanem
wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel.
W 1985 r., po mocnym doświadczeniu wylania Ducha Świętego wszedł do Koinonii Jan Chrzciciel jako
brat konsekrowany gdzie 1 stycznia 1993 r. złożył śluby wieczyste. Po

latach służby w szkołach ewangelizacji na całym świecie, od 1996 r. rezyduje w Diecezji pilzneńskiej w Czechach. Kontynuując zaangażowanie w formację ewangelizatorów, od 1996 do 2006 r. był przełożonym
lokalnej wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel w Czechach. Moderator
administracyjny in solidum parafii Litice-Dobřany-Merklín Diecezji pilzneńskiej, od 2012 do 2017 r. pełnił funkcję wikariusza biskupiego do
spraw nowej ewangelizacji.
Aktualnie jest egzorcystą diecezjalnym i misjonarzem miłosierdzia.
Na podstawie pracy na temat Żydów mesjanistycznych otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, współpracuje jako wykładowca z wydziałem teologicznym w Českich Budějovicach.
Od 2006 r. jest moderatorem generalnym Koinonii Jan Chrzciciel, prywatnego stowarzyszenia wiernych, które liczy dziesięć tysięcy członków, z których 250 konsekrowanych i 50 kapłanów oraz
ok. trzydzieści wspólnot życia na pięciu kontynentach.
Bartek Krakowiak – 23-latek pochodzący z Warszawy. W wieku 14 lat zaczął pić, ćpać, kraść… był
dzieckiem ulicy. Był niewierzący, wyśmiewał i prześladował tych, którzy mówili o Bogu. Gdy przeżył
spoczynek w Duchu Świętym jego życie zaczęło
się zmieniać. Postanowił, że chce iść za Jezusem, że chce być Jego
apostołem. W wakacje 2017 r. przeszedł, na piechotę, z Warszawy
do Medjugorje, relacjonując całą wyprawę na profilu facebookowym „Z buta do Maryi”.
Darek Malejonek – znany i ceniony muzyk, kompozytor, wokalista, gitarzysta, autor tekstów. Założyciel i lider zespołu „Maleo Reggae Rockers”. Członek zespołów, m.in. „2Tm2,3” oraz „Arka Noego”.
Zagrał setki koncertów w Polsce i za granicą. Chętnie zapraszany mówca na katolickie spotkania młodzieżowe. Wolontariusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”.
W 2014 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, za zasługi na
rzecz rozwoju kultury oraz za pielęgnowanie pamięci o najnowszej
historii Polski. W 2016 r. ukazała się książka jemu poświęcona, pt.
„Urodzony, by się nie bać”.
Magdalena Plucner – absolwentka teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
w Koszalinie. Autorka tekstów, muzyki i scenariuszy
oraz założycielka zespołu „Pieśń Chwały”. Od wielu
lat głosi Ewangelię, prowadząc rekolekcje i misje
w Polsce oraz za granicą, a także posługując w zespołach muzycznych, jako lider uwielbienia, wokalistka, gitarzystka oraz pianistka.
Jest członkiem Szkoły Nowej Ewangelizacji. Założyła Akademię Rozwoju Talentów kształcącą między innymi ewangelizatorów, głoszących, liderów i muzyków. Współorganizowała dwa duże katolickie
spotkania w Polsce: „Jezus na stadionie” oraz „Słowo stało się Ciałem”.
Jest pomysłodawczynią serii konferencji dla kobiet „Queen Style”, autorką książek „Umiłowana czyli kobieta z klasą” oraz „Najlepsza Towarzyszka – Ezer Kenegdo”, a także właścicielką firmy „Dla Jezusa”.
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Marcin Jakimowicz – absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego, pisarz, redaktor „Gościa Niedzielnego”
i czasopisma muzycznego „Ruah”. Mieszka w Katowicach wraz z żoną i trójką dzieci. Autor wielu książek
chrześcijańskich, m.in. „Radykalni”, „Pan Bóg? Uwielbiam!” oraz „Jak poruszyć niebo? 44 konkretne wskazówki”. Nawrócony od ponad dwudziestu lat. Cztery lata temu przeżywał kryzys
na wszystkich płaszczyznach życia, w którym nauczył się uwielbiać
Pana Boga w największej ciemności. Dzisiaj mówi: „Ja się decyduję
na uwielbienie, bo jest napisane: W każdym położeniu dziękujcie
Bogu”. Od tego momentu doświadczył wylania Ducha Świętego, zaczął wchodzić w żywą relację z Jezusem i posługiwać charyzmatami.
Łukasz Bęś „Bęsiu” – raper z kilkunastoletnim stażem. W 2006 r.
przeżył prawdziwe spotkanie z Bogiem. Dziś stara
się pomagać innym poprzez rap. Jego główne przesłanie skierowane jest do ludzi mocno zagubionych i poszukujących. Stara się tworzyć rap tak, aby
zachęcić ich do wybrania Chrystusa, aby poprzez
muzykę spotykali się z Bogiem. Bycie katolikiem znaczy dla niego
bycie tym, kto pragnie poznawać Chrystusa, chce za Nim podążać
i po każdym upadku chce do Niego wracać. Mówi: „Nie można robić
muzyki o Jezusie, dla Jezusa bez kontaktu z Nim. To podstawa”.

Muniek Staszczyk – wokalista zespołu T.Love,
autor tekstów, jedna z ważniejszych postaci

polskiej sceny muzyki alternatywnej i rockowej
lat 80. i 90. W Kościele odnalazł miłość i wsparcie. Proces nawrócenia trwa u niego już 20 lat.
W ciągu ostatniego roku odwiedził Medjugorie i wziął urlop od
showbiznesu. Te doświadczenia zbliżyły go jeszcze bardziej do
Boga i zaczął modlić się różańcem, który do tamtej pory wydawał
mu się śmieszny.
Małgorzata Wojsa – dzisiaj 24-letnia dziewczyna,
która urodziła się bez rąk i bez nóg. Dzięki akcji
niemieckiego dziennika „Bild” dzisiaj spełnia swoje
marzenia.
Andrzej Sowa „Kogut” – kiedyś założyciel i lider
zespołu punkrockowego Maria Nefeli, narkoman,
na granicy śmierci, dziś człowiek czysty i nawrócony, w całej Polsce prowadzi w ośrodkach dla
uzależnionych szkolenia prewencyjne oraz głosi
świadectwo swojego uzdrowienia z uzależnienia. Napisał o tym
książkę biograficzną pt. „Ocalony. Ćpunk w Kościele”. Ma dwójkę
dzieci – syna i córkę.

STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary to 12-godzinne spotkanie rekolekcyjne, które odbywa się 6 października
2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Hasło spotkania brzmi: Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania.
STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary, to wydarzenie które odbywa się trzy dni po rozpoczęciu Synodu
Biskupów w Rzymie i jest rodzajem odpowiedzi na zachętę biskupów do tego, by bieżący rok w Kościele poświęcić
młodzieży i przeżyć go wspólnie z nią.
W spotkaniu bierze udział kilkunastu prelegentów – świadków wiary – osób znanych i nieznanych,
którzy podzielą się z uczestnikami doświadczeniem swojej relacji z Bogiem. Słowo świadectwa skierują do
obecnych tacy goście jak: ks. abp Grzegorz Ryś, ks. bp Edward Dajczak. ks. Jakub Bartczak, Marcin Zieliński,
Bartek Krakowiak, Darek Malejonek, Marcin Jakimowicz, Magdalena Plucner, i inni.

Scena główna (na płycie stadionu)
11:30 Rock and Fire
12:00 OFICJALNE ROZPOCZĘCIE
Wezwaniem Ducha Świętego – Wyrwani z Niewoli
12:15 TGD
13:15 Konferencja I Marcin Jakimowicz
13:45 Animacja
14:00 Muzycznie ks. Kuba Bartczak
14:15 Konferencja II Magda Plucner
14:45 Muzycznie Bęsiu
15:00 Uwielbienie Koronką do Miłosierdzia Bożego
15:30 Konferencja III abp Grzegorz Ryś
16:00 U
 wielbienie muzycznie
„Stadion Młodych”
16:15 Konferencja IV Marcin Zieliński
17:00 Gospel Rain & Chór dla Jezusa
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17:45 Konferencja V Andrzej Sowa „Kogut”
18:00 Exodus 15
18.45 Przygotowanie do Eucharystii, muzycznie
„Stadion Młodych”
19.00 Eucharystia
Przewodniczy Ks. Kard Kazimierz Nycz
Słowo głosi Ks. Bp Edward Dajczak
20.30 Adoracja
21:00	Świadectwa znani i mniej znani o życiu z Bogiem
+ Muode Koty, Maleo, Bartek Krakowiak,
T Love, Małgorzata Wojsa, Godly.pl, Witek
Wilk, Damian Krawczykowski, Full Power Spirit
23.00 Przedstawienie – rysowanie piaskiem
23.30 Dziękczynienie z uwielbieniem, muzycznie
„Stadion Młodych”
24.00 Zakończenie + niespodzianka dla wszystkich

Strefa Słowa
w Galerii PGE Narodowego
W Strefie Słowa będą głoszone świadectwa, konferencje i prowadzona będzie modlitwa.
Znajduje się ona w Galerii PGE Narodowego.
Strefa ta będzie funkcjonowała równolegle ze sceną główną i Strefą Inspiracji.
Jest to strefa biletowana
(zapisy odbywały się przed wydarzeniem, przez formularz na stronie www.stadionmlodych.eu)

PROGRAM
12:05 – 12:25

ks. Dominik Chmielewski

12:25 – 12:45

Patrycja Hurlak

13:05 – 13:25

Henryk Krzosek

13:25 – 13:45

Adam Woronowicz

14:05 – 14:25

ks. dr Tomasz Bieliński

14:25 – 14:45

Dominika Figurska

15:05 – 15:45

o. Jose Maniparambil

16:05 – 16:25

ks. dr hab. Piotr Kieniewicz

16:25 – 16:45

Maria Śpikowska (córka Roberta „Litzy”)

17:05 – 17:25

ks. dr hab. Tomasz Szałanda

17:25 – 17:45

Antoni Tompolski

18:05 – 18:25

Krzysztof Gawrysiak

18:25 – 18:45

Hanna Honisz (EWTN)

19:00 – 21:00

Przerwa na Eucharystię

21:05 – 21:25

s. Anna Maria Pudełko

21:25 – 21:45

ks. Michał Misiak

Strefa Inspiracji
W dwóch wyznaczonych miejscach na stadionie (na płycie i na trybunach) znajdują się „Strefy inspiracji”.
W tych miejscach artyści, muzycy, sportowcy, aktorzy oraz osoby tworzące kulturę będą między innymi
podpisywać swoje książki, płyty, filmy oraz dawać autografy. Będzie także można z nimi porozmawiać,
zadać pytania lub zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie. Każda z osób będzie obecna 20 minut w Strefie
Inspiracji, zarówno w górnej, jak i w dolnej części stadionu (prosimy o uważne czytanie Planu godzinowego).
Henryk Krzosek – autor książki „Bóg znalazł mnie
na ulicy”, dawniej bezdomny i uzależniony od alkoholu, dzisiaj ewangelizator. Dziś mówi, że przemiana zaczęła się „w stołówce, gdy kobieta z obsługi
powiedziała: „Henryk, tylko Bóg może ci pomóc”.
Te słowa zmieniły wszystko”.

Marcin Jakimowicz – absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego, pisarz, redaktor „Gościa Niedzielnego”
i czasopisma muzycznego „Ruah”. Mieszka w Katowicach wraz z żoną i trójką dzieci. Autor wielu książek
chrześcijańskich, m.in. „Radykalni”, „Pan Bóg? Uwielbiam!” oraz „Jak poruszyć niebo? 44 konkretne wskazówki”. Nawró5
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cony od ponad dwudziestu lat. Cztery lata temu przeżywał kryzys
na wszystkich płaszczyznach życia, w którym nauczył się uwielbiać
Pana Boga w największej ciemności. Dzisiaj mówi: „Ja się decyduję
na uwielbienie, bo jest napisane: W każdym położeniu dziękujcie
Bogu”. Od tego momentu doświadczył wylania Ducha Świętego, zaczął wchodzić w żywą relację z Jezusem i posługiwać charyzmatami.
ks. dr Tomasz Bieliński – duszpasterz akademicki i opiekun duchowy grupy ewangelizacyjnej
Wspólnota Jednego Ducha z Siedlec, koordynator
Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji siedleckiej.
Marcin Zieliński – lider wspólnoty uwielbienia
„Głos Pana” w parafii Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach. Prowadzi rekolekcje, wieczory chwały,
fora charyzmatyczne oraz modlitwy o uzdrowienie
w Polsce i na świecie. Autor książki „Rozpal wiarę a
będą działy się cuda”.
ks. Jakub Bartczak – od dziecka związany ze
środowiskiem hip-hop. Raper i autor tekstów, tworzy i nagrywa muzykę – na swoim koncie ma już
3 płyty. Koordynator i ambasador Światowych Dni
Młodzieży w Polsce w 2016 r.
Wojciech Nowicki – pasje realizuje jako coach LMI.
Dzięki tej metodzie mogą dokonywać się pozytywne zmiany w życiu człowieka, rodziny, organizacji.
Wdrażając programy rozwojowe pomaga małym,
średnim i dużym firmom wzmacniać swoją pozycję
na rynku. Jest licencjonowanym konsultantem KOMPASU KARIERY.
Pomaga innym odnajdywać właściwe miejsce w pracy lub aktywności biznesowej. Przychodzi z pomocą młodzieży by zaplanować
ścieżkę edukacyjną i kierunek rozwoju ich kariery zawodowej.
Współautor książki: „Uzdrowienie finansów. Jak z Bożą pomocą
wyjść z długów?”
Magdalena Plucner – absolwentka teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
w Koszalinie. Autorka tekstów, muzyki i scenariuszy
oraz założycielka zespołu „Pieśń Chwały”. Od wielu lat
głosi Ewangelię, prowadząc rekolekcje i misje w Polsce oraz za granicą, a także posługując w zespołach muzycznych, jako
lider uwielbienia, wokalistka, gitarzystka oraz pianistka. Jest członkiem Szkoły Nowej Ewangelizacji. Założyła Akademię Rozwoju Talentów kształcącą między innymi ewangelizatorów, głoszących, liderów
i muzyków. Współorganizowała dwa duże katolickie spotkania w Polsce: „Jezus na stadionie” oraz „Słowo stało się Ciałem”. Jest pomysłodawczynią serii konferencji dla kobiet „Queen Style”, autorką książek
„Umiłowana czyli kobieta z klasą” oraz „Najlepsza Towarzyszka – Ezer
Kenegdo”, a także właścicielką firmy „Dla Jezusa”. http://jezusnastadionie.pl/portal/inspiracje-znajdz/3394-magdalena-plucner
Damian Krawczykowski – felietonista, blogger,
pisarz młodego pokolenia, autor książki „Apostołowie w dresach”, pisze dla portalu wRodzinie.pl,
publikuje w czasopismach dla młodzieży „Wzrastanie” i „Rycerz Młodych” oraz w miesięczniku charyzmatycznym „Ogień Jezusa”, pomysłodawca projektu ewangelizacyjnego Akademia Apostołów.
Jacek „Heres” Zajkowski – muzyk hip-hopowy,
członek grupy „Wyrwani z niewoli”. Jego nowy
pseudonim to „Heres”, czyli ‘dziedzic’. Świadomość
bycia dziedzicem mocno wpłynęła na przemianę
jego życia. Kiedyś „upadły” człowiek pogrążony
w wielu uzależnieniach, dzisiaj wzór dla młodych. Pokazuje, że
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można żyć inaczej, odkrywać swoje pasje, talenty i zachęcać innych do odkrywania ich w sobie.
Piotr Zalewski – autor książki „Wyrwani z Niewoli”.
Będąc na dnie, w piekle uzależnienia i myśli samobójczych, zaczął wołać do Boga i tak nastąpiła przemiana
jego życia. Skończył szkołę, rozpoczął studia na wydziale psychologii, a wraz z „Heresem” jeżdżą od kilku
lat po całej Polsce, ewangelizując i dając świadectwo swojego życia.
Witek Wilk – muzyk kochający Boga, głoszący
Ewangelię Jezusa Chrystusa wszędzie gdzie się
tylko da. Od wielu lat chętnie zapraszany na różne
spotkania rekolekcyjne w całej Polsce i na świecie.
Prezes Fundacji ZaNim. Jego życiowe motto brzmi:
Mk 16,15-18: „I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie
zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy
uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk,
i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych
ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. http://witekwilk.pl/
Bartek Krakowiak – 23-latek pochodzący z Warszawy. Był dzieckiem ulicy, który wyśmiewał
i prześladował tych, którzy mówili o Bogu. Gdy
przeżył spoczynek w Duchu Świętym, jego życie
zaczęło się zmieniać. W wakacje 2017 r. przeszedł
na piechotę z Warszawy do Medjugorje, relacjonując całą wyprawę
na profilu facebookowym „Z buta do Maryi”.
Maciej Syka (High Hope Films) – w warszawskiej
parafii pod wezwaniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego prowadzi kino parafialne i dom
produkcyjno-medialny „High Hope Films”. Absolwent
australijskiej Academies Australasia oraz Supreme Business College w Sydney. Pracownik nowojorskiego studia filmowego
Grassroots Films, które powstało po atakach terrorystycznych na WTC
w 2001 r. Dystrybutor i organizator produkcji na Polskę i Europę projektu filmowego „The Human Experience – Wszystko o człowieku”.
Tadeusz Syka (High Hope Films) – dziennikarz,
współprowadzi program „Ziarno”, współpracuje
z bratem – Maciejem Syką – przy produkcjach filmowych; PR Manager wytwórni „High Hope Films”. Kocha żywy, dynamiczny Kościół, a dla pracy dla Boga
zrezygnował z wysokiego stanowiska dyplomatycznego w NATO.
Michał Kondrat – na swojej stronie internetowej
pisze o sobie: „z wykształcenia jestem ekonomistą,
z pasji reżyserem i producentem, a z serca chrześcijaninem”. Był zastępcą Dyrektora Biura Zarządu
w Polskim Radiu SA, nakręcił wiele filmów. Pierwszym dokumentalnym był „Jak pokonać Szatana”, który w 2014 r.
zdobył Grand Prix XXIX Międzynarodowego Festiwalu Filmów
w Niepokalanowie. Aktualnie pracuje nad trzema filmami, jeden
z nich jest wysokobudżetową polsko-amerykańską fabułą o Bożym
Miłosierdziu.
Darek Malejonek – znany i ceniony muzyk, kompozytor, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, producent muzyczny. Założyciel i lider zespołu „Maleo
Reggae Rockers”, z którym nagrał 10 płyt i stworzył
takie utwory jak: „Serca nie oszukasz”, „Kocham cię
tak samo”, „Dzikie serce”, i wiele innych. Członek zespołów: „Kultura”,
„Izrael”, „Moskwa”, „Armia”, „Houk”, „2Tm2,3” oraz „Arka Noego”. Zagrał setki koncertów w Polsce i za granicą. Został wolontariuszem

Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”. W 2014 r.
został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, za zasługi na rzecz rozwoju kultury oraz za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii
Polski. Prywatnie jest mężem Eli, ojcem Oli, Kasi i Bartka, oraz dziadkiem Jasia.
Mirek Kirczuk (Full Power Spirit) – artysta hip-hopowy, od kilkunastu lat głosi Ewangelię grając
koncerty adresowane głównie do młodych ludzi.
Jak sam mówi: „Najważniejsze jest to, by ci, którzy
tej Ewangelii mają słuchać rozumieli jej treść i sposób, w jaki jest przekazywana”. Od początku kariery muzycznej
w Wielkim Poście jeździ z profilaktyczną trasą koncertową: „Znajdź
pomysł na siebie”.
Kuba Kornacki – dawniej aktor teatralny, a od 9 lat
autor książek dla dzieci („Ucho w opałach”), dorosłych („Ogrody Bożych cudów”) i lider zespołu muzycznego Kanaan. Wydał z nim już płytę „Tato” oraz
„Trzy sny”. Pragnie pokazywać, że kultura nie musi
obrażać ani szokować, a wciąż może pociągać.
Mariusz Śmiałek – członek międzynarodowej
wspólnoty ewangelizacyjnej Koinonia Jan Chrzciciel, od 2017 r. inicjator projektu ewangelizacyjnego „Tylko Jezus”, który współtworzy cała jego rodzina. Wydali do tej pory dwie płyty: „Tylko Jezus”
i „Tylko Jezus 2”. http://onlyjesus.co.uk/
ks. Krzysztof Kralka – historyk, nawrócony
w 2002 r. podczas pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski, w 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie, teraz
prowadzi Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji,
Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem
za Jezusem. Autor wielu książek, m.in. „Most na drugi brzeg”, „Słowo, Które uzdrawia” czy „Prawda, wolność, życie”.
Sylwia Palka – autorka książek takich jak „Uzdrawiająca moc Eucharystii”, „Objawiona obecność.
Cuda eucharystyczne” oraz „Co Duch Święty mówi
do Kościoła w Polsce”. Dziennikarka, publikuje
m.in. w „Czasie Serca” i „Cracovia Leopolis”. Popularyzuje nauczanie Jana Pawła II w Polsce, na Ukrainie i w Rosji.
ks. Dominik Chmielewski – duszpasterz akademicki, dawny mistrz karate, dzisiaj salezjanin i kapłan
Maryi, w której zakochał się na pielgrzymce do
Medjugorie. Głosi liczne konferencje i rekolekcje,
głosi Ewangelię z mocą w wielu miejscach w kraju.
Adam Woronowicz – aktor teatralny i filmowy.
Grał księdza Jerzego Popiełuszkę w głośnym filmie
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Zawsze był wierzący, ale duchowego przełomu dostąpił podczas
modlitwy wstawienniczej na oazie, podczas której
uznał Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Zmieniło to też jego
osobowość, stał się bardziej otwarty na ludzi i zamarzył o aktorstwie. Mówi: „Nasze życie to ostatecznie walka o zachowanie wiary, o zbawienie. Z tym nie ma żartów”.
Marek Dzyrooo Dzyr (Full Power Spirit) – jeden
z założycieli zespołu hip-hopowego Full Power Spirit, który istnieje już 17 lat. Wraz z kolegami z zespołu prowadzą liczne rekolekcje dla młodzieży
i trafiają do niej dzięki oryginalnej formie, łączącej
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, konferencję i muzykę hip-hop.

s. Gabriela Chodzińska – siostra zakonna ze Zgromadzenia Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi;
posługiwała na misjach w Boliwii, wraz z dwójką
innych sióstr opiekując się parafią; autorka książki
„Z wysokich Andów. Listy z Oruro”, które są zapisem autobiograficznym właśnie z misji.
dr Anna Saj – żona, matka, doktor nauk teologicznych, kobieta sukcesu. Od prawie 20 lat jest
świecką misjonarką Instytutu Ewangelizacji Świata
ICPE. Wraz z całą dużą rodziną i resztą grupy Armia
Dzieci, którą założyła w 2010 r. wraz z mężem Jackiem jako polską bazę ICPE, jeździ po świecie i głosi Dobrą Nowinę. Bardzo często gości na spotkaniach ewangelizacyjnych misjonarkę z USA – Marię Vadię. Równolegle prowadzi Posługę Kobiet
Katolickich Magnificat.
Krzysztof Waszczuk – to kim jestem zawiera się
w jednym słowie: Christophoros znaczy niosący
Chrystusa. I rzeczywiście tak jest. Dlaczego? Ponieważ na co dzień zajmuję się głoszeniem Słowa Bożego. Od 12 lat codziennie czytam Biblię i odkrywam
krok po kr. treści, które Duch Święty umieścił przez swoich wybranych na kartach 73 ksiąg. Uwielbiam czytać Słowo Boga! W Fundacji
SMS Z NIEBA pełnię posługę ewangelizatora, który ma za zadanie
wychodzić z Ewangelią wszędzie tam, gdzie Duch Święty tego sobie zażyczy: rekolekcje, misje ewangelizacyjne, a ostatnimi czasy
często na ulicy. Formuję się we wspólnocie charyzmatycznej św. Pawła w Koszalinie, której głównym charyzmatem jest ewangelizacja.
Uwielbiam śpiewać i grać na chwałę Boga. Mam 35 lat.
s. Anna Maria Pudełko – apostolinka, psychopedagog powołania. Pomaga młodym ludziom spotykać
„Boga, który wzywa”, aby odkryli sens życia i powołanie. Prowadzi wykłady, warsztaty i rekolekcje dla osób
konsekrowanych, kapłanów, małżeństw. Wykłada życie modlitwy i formację ludzką w Wyższym Seminarium Duchownym
w Łowiczu. Współpracuje z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini.
Jest autorką cyku „Taka jak Ty” dla Stacji 7. Publikuje w Edycji Świętego
Pawła. Ma swoją stronę Pudełko Ani i bloga – www.apostolinki.pl
Dominika Figurska – aktorka teatralna, serialowa
i filmowa oraz prezenterka telewizyjna, żona i matka
piątki dzieci; nie wstydzi się mówić o swojej wierze
i poglądach, choć często wiele ją to kosztuje w środowisku show biznesu; śmiało opowiada o tym, że
to Bóg uratował jej małżeństwo w kryzysie; była ambasadorką akcji
„Wierność jest sexy” oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016.
Patrycja Hurlak – aktorka serialowa i filmowa, dodatkowo zajmuje się też scenariopisarstwem i reżyserią;
jest kierowcą rajdowym, licencjonowanym sędzią
rajdów samochodowych; ukończyła szkołę muzyczną w klasie perkusji i kocha tańczyć; od dzieciństwa
wchodziła w czarną magię, co doprowadziło do silnego zniewolenia,
więc kilka lat temu Pan Bóg doprowadził ją do księdza egzorcysty;
w konsekwencji napisała książkę „Nawrócona wiedźma” i prowadzi
prelekcje katolickie, dzieląc się świadectwem swojego nawrócenia.
ks. dr hab. Tomasz Szałanda – proboszcz parafii pw.
św. Jakuba Starszego Apostoła w Stawigudzie; wykładał homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym
w Elblągu i w Wyższym Seminarium Duchownym
Księży Werbistów w Pieniężnie; redaktor serii wydawniczej „Biblia w przepowiadaniu homilijnym”, autor książek z zakresu
homiletyki, demonologii i mariologii, a także artykułów opublikowanych m.in. na łamach „Ateneum Kapłańskiego”, „Studiów Warmińskich”
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i „Studiów Redemptorystowskich”. Obecne zainteresowania skupiają
się wokół wspólnot i posługi charyzmatycznej, czego owocem jest
najnowsza książka H
 ARYzMATY, czyli kościółkowe „łubu – dubu”.
Tomasz Terlikowski – dziennikarz, filozof, publicysta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki, od 2014 r.
redaktor naczelny Telewizji Republika, a od 8 maja
2017 dyrektor programowy tej stacji. Prywatnie mąż
i ojciec piątki dzieci. Od 2016 do 2018 prowadził
z żoną portal internetowy www.malydziennik.pl a w kwietniu 2018
zaczął prowadzić w Polskim Radiu 24 audycję „Terlikowski na froncie”.
ks. prof. Jose Maniparambil – katolicki ksiądz
w diecezji Irinjalakuda w stanie Kerala w Indiach;
doktor nauk biblijnych; profesor biblistyki w Teras Vidyapeetha w Bangalore. Wielokrotnie głosił
rekolekcje i konferencje w Polsce i na całym świecie. Autor kilkudziesięciu książek. Założyciel Biblia Publications –
wydawnictw promujących książki związane z chrześcijaństwem.
Wziął udział w filmie „Nurunguvettangal” („Klejnoty światła”), wybranym na Festiwal Filmowy w Niepokalanowie.
ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC – polski duchowny katolicki, doktor habilitowany teologii moralnej,
wykładowca KUL (1998-2014), rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie (2009-2011); rzecznik prasowy
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej oraz wicedyrektor Centrum
Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym (2011-2017), sekretarz
polskiej prowincji Zgromadzenia Marianów (2017-), zajmuje się
bioetyką i problematyką małżeńską.
Antoni Tompolski – od ćwierć wieku w szczęśliwym
małżeństwie, ojciec czwórki dzieci, ukończył informatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Założyciel i lider
wspólnoty Góra Oliwna w Krakowie, w której między
innymi prowadzi Kursy Alfa. Jest członkiem Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej i wiceprezesem
Stowarzyszenia Alfa Polska. Jest certyfikowanym nauczycielem programów: Family Life Ministry, True Foundations i Marriage Plus International. Razem z żoną prowadzą kursy przedmałżeńskie, konferencje i rekolekcje dla małżonków i rodziców. Są także duszpasterzami młodzieży.
Karol Sobczyk – założyciel i Prezes Chrześcijańskiej
Fundacji Głos na Pustyni, w ramach której podejmuje
szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy
Kościoła. Psycholog, mówca, sekretarz Sekretariatu
ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.
Przez kilka lat, również w ramach Sekretariatu ściśle współpracował
(w latach 2012-2017) z abp Grzegorzem Rysiem. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę Głos na Pustyni, której członkowie od kilku lat ewangelizują i posługują modlitwą w całej Polsce. Jest autorem książki „Jesteśmy synami Króla” (wyd. ESPE, 2018). Szczęśliwy ojciec Daniela i Zuzi.
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Robert Kościuszko – pisarz, autor kilkudziesięciu powieści, w tym serii – „Wojownik trzech światów”, „Niewidzialna gra”. Od dwudziestu lat prowadzi Wydawnictwo Kościuszko (http://kosciuszko.eu/), żonaty.
Maria Śpikowska – córka Roberta Friedricha „Litzy”,
od dziecka wychowywana w wierze, w wieku 16 lat
wygrała ciężką walkę z chorobą, przez którą przeszła, czytając psalmy i modląc się brewiarzem, jako
jedyna z oddziału przeżyła. Już wtedy spotykała się
z Jakubem, z którym już po ślubie wyjechała na misję na Syberii. Do
dziś dzielą się swoim świadectwem w wielu miejscach.
Tomasz Kamiński – wokalista, skrzypek, autor
tekstów, przedstawiciel gatunku piosenki autorskiej. Przez kilkanaście lat grał z zespołem Nocna
Zmiana Bluesa. Grał z wieloma gwiazdami, takimi
jak: B.B. King, Blues Brothers Band, Louisiana Red,
Charlie Musselwhite. Dwadzieścia lat temu zaczął karierę solową,
aby tworzyć piosenkę z przesłaniem i mówić o sprawach dla niego
ważnych, czyli o wierze. Otrzymał nagrodę „TUBA DEI” w kategorii „Piosenka r. 2001” za utwór „Anioły do mnie wysyłaj”. Ma swoją
stronę internetową: http://tomek-kaminski.com/.
ks. Remigiusz Recław – jezuita, od razu po maturze wstąpił do zakonu, specjalizację teologiczną robił w Paryżu, a rok później przyjął święcenia
kapłańskie. Od 2007 r. jest dyrektorem Centrum
Mocni w Duchu w Łodzi, z którym robi wiele dzieł
ewangelizacyjnych od rekolekcji ignacjańskich, przez fora charyzmatyczne, Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie aż po Seminaria Odnowy Wiary. Opublikował wiele książek, w tym podręczników do rekolekcji ignacjańskich. Prowadzi stronę na Facebooku
oraz www: http://www.remi.jezuici.pl/. Na kanale Youtube Mocnych w Duchu można wysłuchać wielu jego konferencji.
o. Michał Legan – paulin, przed wstąpieniem do
zakonu ukończył studia na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, interesuje się telewizją i filmem, aktualnie
posługuje na Jasnej Górze, jest także wykładowcą
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi stronę „Kilka słów o Słowie”, na której
codziennie zamieszcza komentarz do Ewangelii: http://legan.eu/.
Hanna Honisz – teolog i dziennikarka. Pracuje
w nowej telewizji katolickiej EWTN Polska i współpracuje z Katolicką Agencją Informacyjną. Zakochana w Bogu. Jej duchowość ukształtował Ruch
Światło-Życie i rekolekcje ignacjańskie. Pisze doktorat o aniołach w polskim filmie fabularnym. W 2017 r. była na
miesięcznym wolontariacie misyjnym w RPA.

ks. Michał Misiak – kapłan, spowiednik i streetworker. Należy do wspólnoty „Mocni w Duchu”. Ewangelizuje nocą, w ciemnych bramach, a niedawno
zasłynął wizytą duszpasterską w agencji towarzyskiej. Służy przy parafii Najświętszego Imienia Jezus, a w każdy wtorek wieczorem spaceruje wokół kościoła. Czeka
na chętnych do rozmowy lub spowiedzi, których nie brakuje.

Łukasz Jaszczuk (zespół Porozumienie) – jeden
z liderów zespołu Porozumienie. Po kilku latach
grania „złej” muzyki i palenia marihuany nawrócił
się na rekolekcjach w Ołtarzewie u Pallotynów,
gdzie usłyszał zespół 2TM2,3 i zobaczył jak można
grać dobrą muzykę. Od tego czasu jest dużo bardziej wyluzowany,
bo nie musi się o nic martwić. Wstąpił do wspólnoty neokatechumenalnej i szczęśliwie się ożenił.

Michał Chorosiński – aktor telewizyjny i teatralny,
od 16 lat w związku małżeńskim z aktorką Dominiką Figurską, z którą ma pięcioro dzieci, nawrócił się
na studiach, a w 2016 r. wraz z żoną był ambasadorem Światowych Dni Młodzieży.

Grzegorz Aleksandrowicz (zespół Porozumienie)
– jeden z liderów zespołu Porozumienie. Udziela się
w akcjach ewangelizacyjnych. Ukończył Politologię, ale zajmuje się także marketingiem i redaktorstwem. Właściciel firmy edytorskiej StudioOn.

Andrzej Sowa „Kogut” – kiedyś założyciel i lider zespołu punkrockowego Maria Nefeli, narkoman, na granicy śmierci, dziś człowiek czysty i nawrócony, w całej
Polsce prowadzi w ośrodkach dla uzależnionych szkolenia prewencyjne oraz głosi świadectwo swojego
uzdrowienia z uzależnienia. Napisał o tym książkę biograficzną pt. „Ocalony. Ćpunk w Kościele”. Ma dwójkę dzieci – syna i córkę.
Jacek Weigl – wizjoner, mentor, działacz społeczny, doradca. Szczęśliwy mąż i ojciec szóstki dzieci. Absolwent
wydziału Zarządzania i Marketingu na UW. Założyciel
i lider Apostolskiego Ruchu Wiary, który merytorycznie
i organizacyjnie wspiera rozwój wspólnot katolickich.
Specjalizuje się w Finansach i Bankowości. Organizuje w Sejmie konferencje pt. “Biznes z wartościami”. Jeden z pionierów edukacji chrześcijańskiej w Polsce – jest prezesem Fundacji “Edukacja z Wartościami”, przez
którą szerzy m.in. odpowiedzialność, wzajemną pomoc, uczciwość, szacunek, godność. Założył około 30 placówek edukacyjnych, w których zatrudnia ludzi z pasją i uczy rodziców brania odpowiedzialności za rozwój
swoich dzieci. Prowadzi centrum edukacyjne „DANIEL” na Ursynowie.
Ambasador akcji „Nie piję, bo kocham..”. http://ezw.edu.pl/
ks. Rafał Jarosiewicz – ur. 3 czerwca 1976 r. w Białej
Podlaskiej. W 2002 r. ukończył WSD im. Jana Pawła II
w Siedlcach – Nowym Opolu, specjalizując się w tematyce ewangelizacji. Święcenia kapłańskie przyjął
15 czerwca 2002 r. w katedrze siedleckiej z rąk bp Zbigniewa Kiernikowskiego. Od 2010 r. posługuje w diecezji koszalińsko–
kołobrzeskiej. Pełni funkcję dyrektora Szkoły Nowej Ewangelizacji św.
Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty oraz prezesa Fundacji SMS
Z NIEBA. Jest Misjonarzem Miłosierdzia. Jest ewangelizatorem i rekolekcjonistą znanym z oryginalnych pomysłów i nietypowo prowadzonych inicjatyw (Sms z Nieba, 24 godzinna lekcja religii, Biblioteka dla
zmarłych, Przystań z Jezusem, Jezus na stadionie, Mobilny konfesjonał, Chrześcijańska Księga Rekordów, Ewangelia na dachach, Kultura
Picia). Autor książek, m.in. „Miłość chodzi po Woodstocku”, „Ewangeligodzina
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zacja bez granic, czyli 144 i tysiące nieodkrytych sposobów głoszenia
Pana”, „Krótki przewodnik po modlitwie”, „Z góry dziękuję”, „Słodkie
kłamstwa 24 godziny na dobę”, „Miękkie lądowanie”.
Łukasz Bęś „Bęsiu” – raper z kilkunastoletnim stażem.
W 2006 r. przeżył prawdziwe spotkanie z Bogiem. Dziś
stara się pomagać innym poprzez rap. Jego główne
przesłanie skierowane jest do ludzi mocno zagubionych i poszukujących. Stara się tworzyć rap tak, aby
zachęcić ich do wybrania Chrystusa, aby poprzez muzykę spotykali się
z Bogiem. Bycie katolikiem znaczy dla niego bycie tym, kto pragnie poznawać Chrystusa, chce za Nim podążać i po każdym upadku chce do
Niego wracać. Mówi: „Nie można robić muzyki o Jezusie, dla Jezusa bez
kontaktu z Nim. To podstawa”.
Arkadiusz Łukasz Łodziewski – ewangelizator, autor trzech poradników: „Boży poradnik odzyskiwania
radości”, „Boży poradnik antydepresyjny” oraz „Boży
poradnik zwycięstwa nad lękiem”. Od kilku lat jeździ
po Polsce, głosząc Dobrą Nowinę w wielu kościołach
i prowadząc uwielbienia i modlitwy o uzdrowienie. Nawołuje do czytania Pisma Świętego, szatana nazywa „łajzą rogatą”, a jako na źródło
wszelkiej radości wskazuje na Pana Boga.

Gość niespodzianka

Krzysztof Gawrysiak – jeden z liderów wspólnoty Palnik współorganizującej wydarzenie „Stadion
Młodych: włącz pełnię wiary”. Prywatnie inwestor
kapitałowy, producent filmowy i przedsiębiorca.
Ewangelizuje m.in. w środowiskach biznesowych
i artystycznych. Szczęśliwy mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci.

PLAN SPOTKAŃ
Płyta PGE Narodowego
Wojciech Nowicki, Sylwia Palka
Tomasz Kamiński, Jacek „Heres” Zajkowski
Maciej i Tadeusz Syka Ks. Dominik Chmielewski
Patrycja Hurlak, Michał Kondrat
Krzysztof Waszczuk s. Gabriela Chodzińska
Henryk Krzosek, dr Anna Saj
Marcin Jakimowicz, Mariusz Śmiałek
Ks. Jakub Bartczak, Kuba Kornacki
Ks. Tomasz Bieliński, Robert Kościuszko
Adam Woronowicz, Jacek Weigl
Dominika Figurska, Michał Chorosiński
Łukasz Bęś „Bęsiu”, Bartek Krakowiak
Marek Dzyr Dzyrooo, Mirek Kirczuk
Magdalena Plucner, Hanna Honisz
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC, ks. prof. Jose Maniparambil
Marcin Zieliński, Maria Śpikowska
Tomasz Terlikowski, Arkadiusz Łukasz Łodziewski
Karol Sobczyk, Darek Malejonek
Andrzej Sowa, ks. dr hab. Tomasz Szałanda
Antoni Tompolski, Damian Krawczykowski
Witek Wilk, Łukasz Jaszczuk, Grzegorz Aleksandrowicz
Ks. Krzysztof Kralka, Gość niespodzianka
s. Anna Maria Pudełko, o. Michał Legan
o. Remigiusz Recław
Ks. Michał Misiak
Ks. Rafał Jarosiewicz

Góra/trybuny
Arkadiusz Łukasz Łodziewski, Gość niespodzianka
Karol Sobczyk, Łukasz Jaszczuk, Grzegorz Aleksandrowicz
o. Michał Legan, Jacek Weigl
Wojciech Nowicki, Sylwia Palka
Tomek Kamiński, Jacek „Heres” Zajkowski
Ks. Dominik Chmielewski, Maciej i Tadeusz Syka
Patrycja Hurlak, Michał Kondrat
Krzysztof Waszczuk, s. Gabriela Chodzińska
Henryk Krzosek, Tomasz Terlikowski
Marcin Jakimowicz, Kuba Kornacki
Ks. Jakub Bartczak, ks. Rafał Jarosiewicz
Ks. Tomasz Bieliński, Darek Malejonek
Adam Woronowicz, Robert Kościuszko
Dominika Figurska, Michał Chorosiński
Łukasz Bęś „Bęsiu”, Bartek Krakowiak
Marek Dzyr Dzyrooo, Mirek Kirczuk
Magdalena Plucner, Hanna Honisz
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC, ks. prof. Jose Maniparambil
Marcin Zieliński, Maria Śpikowska
Mariusz Śmiałek, dr Anna Saj
Antoni Tompolski, Damian Krawczykowski
Andrzej Sowa, ks. dr hab. Tomasz Szałanda
Ks. Michał Misiak, Witek Wilk
Ks. Krzysztof Kralka
s. Anna Maria Pudełko
o. Remigiusz Recław
9

nr 4/2018

Strefa Modlitwy
„Strefa modlitwy” to „miejsca”, gdzie wspólnie modlimy się w intencji rekolekcji STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary
- o dobre owoce tego wydarzenia, za wszystkich uczestników, prelegentów oraz organizatorów, o dobry i bezpieczny
przebieg spotkania.

Na „Strefę modlitwy” składają się m.in. takie inicjatywy
Jestem z Jezusem
Często tam gdzie mówiliśmy o STADIONIE MŁODYCH rozdawaliśmy nasze silikonki. Każdy i każda z Was, po otrzymaniu takiej
silikonki na rękę, tam gdzie były rozdawane – zobowiązał się do codziennej (jakiejkolwiek – może być akt strzelisty:
Jezu ufam Tobie) modlitwy w intencji rekolekcji STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary.

Boga nie ma?
Podczas rekolekcji na PGE Narodowym będzie miejsce z wielkim napisem „Boga nie ma? Wejdź i zobacz”, w którym przez cały
czas będzie trwała modlitwa! Każdy z Was będzie mógł wejść w każdej chwili, by po prostu pobyć z Jezusem.

Po Moc
To „miejsce”, gdzie podamy na stronie wydarzenia www.stadionmlodych.eu zebrane razem wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia
oraz zakony, które omadlały wstawienniczo rekolekcje STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary.

Strefa Miłosierdzia
W tej Strefie możesz skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Zespoły, które dla nas zagrają podczas rekolekcji

Zespoły, które będą posługiwały muzycznie podczas
rekolekcji STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary
oraz zagrają dla nas koncerty:
Trzecia Godzina Dnia – jeden z najbardziej znanych i najdłużej
działających zespołów w Polsce wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel. To nie tylko zespół muzyczny, ale też wspólnota, dosyć
wyjątkowa, ponieważ tworzą ją ludzie reprezentujący różne wyznania chrześcijańskie. Koncerty grupy są nie tyle formą prezentacji artystycznej, co „ubraną w dźwięki” modlitwą. Jak wiadomo
Gospel to nie tylko gatunek muzyczny, ale przede wszystkim
Ewangelia, czyli Dobra Nowina o Jezusie.
Gospel Rain oraz Chór dla Jezusa – kilkudziesięcioosobowy zespół, tworzony przez charyzmatyczny pop-gospelowy
chór oraz znakomitych solistów i instrumentalistów. To zespół
o niezwykłej energii i spontaniczności. Gospel Rain jest jednym
z najstarszych chrześcijańskich zespołów w Polsce. W 2016 r.
2016 obchodził 25-lecie swojego istnienia. Grupa zebrała się po
raz pierwszy w Lublinie w sierpniu 1991 r., bezpośrednio po historycznym Światowym Spotkaniu Młodzieży w Częstochowie,
w którym wziął udział Jan Paweł II. Założycielem i liderem zespołu jest Grzegorz Głuch – kompozytor, aranżer, wokalista, anima10

tor środowiska muzyki gospel. Do tej pory wydali cztery płyty.
W początkach 2016 r. ukazała się najnowsza koncertowa płyta
OGIEŃ. Zaproszenie do udziału w nagraniach płyty przyjęli m. in.
Łukasz i Paweł Golcowie.
Exodus 15 – zespół muzyczny założony z inicjatywy Fundacji
Proem w 2005 r. W 2008 r. wydał pierwszą płytę live, „Koncert
Nadziei”, a w marcu 2010 r. swoją pierwszą w pełni autorską płytę, „O Tobie”. W latach 2007-2010 zespół odbył cztery trasy koncertowe w USA, gdzie w sumie miał możliwość grania dla ok.
80 000 ludzi. W 2012 r. muzycy nagrali dwie płyty („Jak dzieci”
w kwietniu, „Kolędy” w listopadzie) oraz piąty raz zespół odbył
trasę koncertową w USA. W 2014 r. występował podczas Festiwalu Nadziei na stadionie Legii w Warszawie. Wielkie koncerty
nie wykluczają także małych wydarzeń. Zespół mówi: „Byliśmy
i ciągle jesteśmy gotowi grać wszędzie tam, gdzie nasza muzyka
może mieć wpływ na ludzi wokół nas”.
Muode Koty – zespół z zupełnie innego świata niż dwa poprzednie. Debiutowali 23 czerwca 2017 r. w rytmach chrześcijańskiego hip-hopu. Czterech młodych chłopaków: Pax, Falamir,
Knopek i DJ Anem pod wodzą Tomasza Karenko „Hioba” wydało
już dwie płyty – „Impuls” i „MaliBlue” – i szturmem podbijają muzyczne sceny.

Full Power Spirit – Zespół istnieje od 2001 r. W trakcie swojej
działalności stał się jednym z najprężniej działających i najczęściej koncertujących zespołów polskiej sceny CCM. Cechuje go
olbrzymia energia towarzysząca występom na żywo oraz bardzo dobry kontakt z publicznością. Zespół tworzą raperzy: Miras
i Dzyrooo a na koncertach wspomagają beat-boxer PRYK oraz Dj
Bulb. W trakcie swojej działalności zespół zagrał niezliczoną ilość
koncertów na terenie całego kraju, a także poza granicami Polski:
w Niemczech – podczas Światowych Dni Młodzieży, w Austrii – na
Europejskim Spotkaniu Młodych w Mariazell, w Bułgarii – na Międzynarodowym Festiwalu w Bełozem oraz w Belgii i na Litwie.
Rock and Fire – Zespół powstał jesienią 2015 r. Tworzą go muzycy znani z czołowych projektów polskiej sceny muzycznej takich

jak: 2Tm 2,3, Arka Noego, Armia, Bakszysz, MRR oraz wielu innych.
Ogromna energia płynąca z miłości do muzyki, przyjaźni łączącej
członków formacji w połączeniu z doświadczeniem scenicznym
zaowocowała stworzeniem doskonale brzmiącego, niezwykle interesującego projektu. Rock And Fire od pierwszych chwil swego
istnienia spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem; zarówno ze
strony publiczności jak i mediów reprezentowanych przez kilkadziesiąt rozgłośni radiowych, w tym Muzyczną Jedynkę oraz Radio
RDN. Domeną twórczości Rock And Fire jest wyjątkowa umiejętność spójnego łączenia ognia z wodą. Bardzo energetyczna, porywająca muzyka przenika się harmonijnie z dotykającą istotnych
tematów warstwą tekstową. Autorskie kompozycje stylistycznie
odwołują się do kanonu najlepszych wzorców zaczerpniętych z takich gatunków muzycznych jak rock and roll czy reggae.

Pakiety dla zorganizowanych grup
Każda z pierwszych 800 osób, która zorganizowała grupę min. 50 osób i zakupiła wejściówki na www.eBilet.pl
otrzyma pakiet ewangelizacyjny, w którego skład wchodzą książki, plakaty, płyty i inne materiały przydatne
w ewangelizacji. Pakiety będą do odebrania w wyznaczonym miejscu na stadionie.
Materiały wchodzące w skład pakietu, które zostały do tej pory ogłoszone to między innymi:
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: włącz pełnię wiary
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”
18.	książka ks. prof. Jose Maniparambila „Słowo, które padło
na ubocze drogi”
19.	bilet wstępu na 8 Festiwal Chrześcijańskie Granie
(odbędzie się od 26 listopada br. na Arenie Ursynów)
20.	płyta DVD z pytaniami do ks. b
 p Edwarda Dajczaka
21.	„Antydepresant” dostępny bez recepty na rekolekcjach
22.	książka ks. Rafała Jarosiewicza „Żarty do życia Ewangelią”
23.	Rozważania różańcowe – dziękujemy wydawnictwu Vox
Domini
24.	Najbardziej osobisty modlitewnik świata
25.	czasopismo „Niecodziennik”
26.	album „Jezus na stadionie”
27.	magazyn Hbr
28.	książka „Apostołowie w dresach” Damiana
Krawczykowskiego
29.	książka „Boży poradnik antydepresyjny” Arkadiusza
Łodziewskiego
30.	czasopismo „Miłujcie się”
31.	płyta CD „Wołanie” Oaza Błotnica
32.	czasopismo „Misyjne Drogi”
33.	zakładka do książki (dziękujemy Bogulandii
www.bogulandia.pl)
34.	silikonowa opaska na rękę
(dziękujemy www.ars-apostoli.com.pl)
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Podczas rekolekcji Stadion Młodych: włącz pełnię wiary możesz zakupić dobre
i wartościowe książki, płyty, itp.
Na zewnętrznej promenadzie PGE Narodowego możecie odnaleźć kilkadziesiąt
stoisk różnych wydawnictw, księgarni i sklepów chrześcijańskich. Znajduje się
tam również stoisko Fundacji SMS Z NIEBA

• Promise

• Szaron

• aleboskie
• Esprit

•T
 he Human Experience
Poland

• Skazani na sukces

•K
 sięgarnia Nowa
Ewangelizacja

•W
 ydawnictwo Polskiej
Prowincji Dominikanów
W drodze Spółka z o.o.

• JESTEM

• Święty Wojciech

• Ars – apostoli

• Religijnie

• Dystrybucja Katolicka

• Monumen

• EWNT

• SUMUS

• Chrześcijańskie Granie

• ABK Styl Jacek Kempa

• Fundacja ZaNim

• Siostry Loretanki

• BOGULANDIA

• Agape

• Boskarzecz

• Pomoc

• In Plus (Boże Krówki)

•S
 towarzyszenie Szerzenia
Kultury Chrześcijańskiej
Nowonarodzeni w Duchu

• Fundacja Civitas Christiana

• The Four

• Aetos Media

• MightyGod

• Made In Heaven

• Wydawnictwo AF

• Pallottinum

Ważne informacje
DKMS i krwiobus
Na PGE Narodowym, podczas rekolekcji STADION MŁODYCH:
włącz pełnię wiary każdy, kto będzie chciał, będzie mógł oddać krew oraz zostać dawcą szpiku i komórek macierzystych,
by w ten sposób włączyć się w pomoc chorym.
W wyznaczonych miejscach stanie krwiobus (mobilny punkt
poboru krwi) oraz stoisko Fundacji DKMS.
Więcej o tym, czym jest DKMS oraz mobilne punkty poboru
krwi możecie przeczytać na stronach: www.dkms.pl/pl
www.krwiodawcy.org/autobusy-krwiobusy

STADION MŁODYCH:
włącz pełnię wiary w aplikacji SMS Z NIEBA
Z myślą o Was w (darmowej) aplikacji mobilnej SMS Z NIEBA
(do pobrania w sklepach internetowych Google Play oraz App
Store), aby każdy był jeszcze bardziej na bieżąco, stworzyliśmy
odrębny dział pod nazwą STADION MŁODYCH.
Tą drogą przesyłamy Wam najświeższe informacje dotyczące naszych rekolekcji na PGE Narodowym w Warszawie.
Tych, którzy jeszcze nie mają naszej aplikacji zachęcamy do
jej zainstalowania, a tych którzy już z niej korzystają zachęcamy
do zaznaczenia nowego działu: STADION MŁODYCH (Ustawienia/Grupy/STADION MŁODYCH).

Książka dla każdego uczestnika
Każdy z uczestników rekolekcji STADION MŁODYCH włącz pełnię
wiary otrzyma za darmo książkę „Bóg mówi do swoich dzieci”.
Posiłki
Na PGE Narodowym znajdują się kioski z hot-dogami, zapiekankami i napojami, które będą otwarte w czasie trwania wydarzenia, a na zewnętrznej promenadzie będzie można zakupić obiad. Nie będzie innych stoisk z jedzeniem.
Podczas wydarzenia będzie można także odwiedzić
Strefę Szaleństwa
Tutaj możesz zobaczyć „Najdłuższy rachunek telefoniczny świata”, który liczy 4508 stron, za wysłane w ciągu jednego miesiąca
smsy na telefony komórkowe w całej Polsce i na świecie z fragmentem Słowa Bożego, myślą świętego wybranego na dany
miesiąc oraz często newsem informującym o wartościowych
wydarzeniach odbywających się w Polsce i na świecie, w ramach inicjatywy ewangelizacyjnej SMS Z NIEBA.
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Zostań Aniołem
Bardzo dziękujemy Panu Bogu za każdą i każdego z Was – za Waszą modlitwę i każde dobre słowo
– to przeogromne wsparcie dla nas.
Dziękujemy również za każdą złotówkę ofiarowaną na rekolekcje STADION MŁODYCH:
włącz pełnię wiary – bez Was nie dalibyśmy rady.
Jeżeli jeszcze chcesz, wesprzyj organizację październikowych rekolekcji modlitewnie lub finansowo.
Podajemy numer konta, na które każdy, kto odczuwa taką potrzebę i zechce, będzie mógł wpłacić darowiznę:
51 1020 2791 0000 7402 0210 3315
w tytule przelewu należy wpisać: DAROWIZNA
Przy składaniu darowizn prosimy pamiętać o trzech ważnych punktach:
1. ofiara musi być dawana z serca i szczerze,
2. ofiara musi być dawana z radością i miłością,
3. ofiara musi kosztować.
Jeżeli masz wpłacić i tego żałować lub wpłacić, bo zrobili tak inni, to bardzo prosimy nie rób tego
i ofiaruj swoją modlitwę w intencji STADIONU MŁODYCH: włącz pełnię wiary.

Organizator rekolekcji Stadion Młodych: włącz pełnię wiary
Główny Organizator: Fundacja SMS Z NIEBA
Współorganizator: Wspólnota „Palnik” z Warszawy
Fundacja SMS Z NIEBA
ul. Bolesława Chrobrego 7
75-063 Koszalin
tel. 737 635 502
e-mail: nasza@szeptem.pl lub fundacja@smsznieba.pl

PATRONI I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE WYDARZENIE

13

nr 4/2018

Aplikacja SMS Z NIEBA i inne inicjatywy
prowadzone przez Fundację SMS Z NIEBA
SMS z Nieba to inicjatywa ewangelizacyjna, która funkcjonuje od 1 listopada
2006 r., kiedy to przez pierwszą z koordynatorek projektu panią Joannę Mrozik z Białej
Podlaskiej, na telefony komórkowe zostały
wysłane pierwsze smsy ze Słowem Bożym
z czytań z danego dnia oraz z myślą świętego. Inicjatorem i pomysłodawcą tego dzieła jest ksiądz Rafał Jarosiewicz.
Do roku 2015 SMSy z Nieba rozsyłane
były codziennie do około 30 tys. osób na
telefony komórkowe, nie tylko w Polsce, ale
i na świecie metodą „tradycyjną”. Taki sposób dotarcia do człowieka ze Słowem Boga
jest niesamowicie skuteczny i ogromnie po-

trzebny, o czym świadczy chociażby ogromna liczba odbiorców, a także świadectwa,
które nieustannie są nadsyłane. Ludzie piszą
między innymi o tym, że otrzymane słowa
trafiają niesamowicie w samo sedno ich
życia, że pomagają rozwiązywać problemy
dnia codziennego albo na wiele spraw spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy, a także
odnaleźć rozwiązanie tam, gdzie po ludzku
tego rozwiązania nie było widać.
Obecnie SMSy z Nieba nie są już rozsyłane na telefony komórkowe „tradycyjną”
metodą, ze względu na blokady operatorów sieci komórkowych i opłaty za każdy
wysłany przez Fundację sms.

1. Informacje Jezus na Stadionie – godz. 6:00
Najwcześniejszym smsem, który wysyłamy codziennie, przychodzi wiadomość o nowościach umieszczanych na stronie www.JezusNaStadionie.pl Jest to intencja w jakiej odprawiana jest danego dnia Msza Święta, oraz powiadomienia o newsach i artykułach,
które pojawiają się regularnie na stronie.
np. Intencja na 14.09.2015 r. Msza Święta o światło Ducha Świętego na dobre przygotowanie konferencji głoszonych podczas wieczorów uwielbienia, które raz w miesiącu będą
się odbywały w katedrze warszawsko – praskiej, przy ul. Floriańskiej 3. Ps. Dziś także nowa
inspiracja na stronie www.JezusNaStadionie.pl
2. SMS z Nieba – godz. 7:30
Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do
Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też,
poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym
wydarzeniu.
np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym
słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że
nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jarosiewicz
3. SMS z Nieba po angielsku/SMS from Heaven in English – 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) po angielsku./
Fragment of the word of God (from readings from the given day)
in English.
np. 01.03.2017 r. – „Yet even now—oracle of the LORD— return to me with your whole heart, with fasting, weeping, and mourning. 13Rend your hearts, not your garments”.
(Joel 2, 12 – 13 a)
4. SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30
Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.
np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie
narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)
5. Informacje o różnych spotkaniach i wydarzeniach – godz. 9:00
Kto wybiera ten dział, o godzinie 9:00, może spodziewać się informacji o najróżniejszych spotkaniach i wydarzeniach, które są organizowane w Polsce i za granicą, tak aby każdy mógł wybrać coś
dla siebie. Większość informacji z tego działu, z większym opisem,
zamieszczamy na stronie www.pozytywnego.pl Warto go zaznaczyć, aby wiedzieć co, gdzie i kiedy będzie się działo.
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Aktualnie wiadomości wysyłamy poprzez aplikację. Nosi ona nazwę SMS z Nieba
i można ją pobrać, zupełnie za darmo, w sklepikach internetowych: Google Play i App Store.
W aplikacji SMS z Nieba znajdują się
różne grupy tematyczne. Wiadomości
przychodzą codziennie o wyznaczonych
godzinach. Wszystko jest tak przemyślane,
aby kilka razy na dzień przychodzący sms
przypominał nam o Bogu!
Obecnie funkcjonują 23 grupy tematyczne i każdy użytkownik może samodzielnie, z pozycji swojego telefonu, zdecydować, z których z nich chce otrzymywać
wiadomości.

np. Zapraszamy na Nocne Czuwanie Młodych (NCM) Czas: piątek, 9 październik 2015 r.
Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej w Kodniu, diecezja siedlecka, Kontakt: czuwaniekoden@op.pl Gość: Adam Woronowicz, Więcej informacji na oficjalnej stronie www.nocneczuwaniemlodych.pl
6. POP – Przeczytaj, Obejrzyj, Posłuchaj! – godz. 11:00
Codziennie, o godz. 11:00, nowe informacje o wartościowych filmach, książkach, teledyskach, konferencjach, piosenkach, artykułach, itp.
np. O tym, jak powinien wyglądać nasz strój, abyśmy mogli nim oddawać chwałę Panu –
warto posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=uqsAfDTRZ8k
7. Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00
„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.
np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 „Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako
Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie,
i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności”.
8. Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00
W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.
np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 – 37) odpowiedz sobie na pytania
i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych,
niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’)
3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus
pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy
dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do
sytości…)
9. Księgarenka – 14:00
Poprzez dział o godzinie 14:00 rozsyłamy informacje o wartościowych pozycjach książkowych (i nie tylko) wraz z linkiem do księgarni, w której można daną pozycję nabyć.
np. „Jezus Żyje!” o. Emilien Tardif. Książka ta otwiera zamknięte, zagubione, samotne serca,
przynosi ukojenie, pozwalając odkryć i zanurzyć się w nieprzebranej miłości Bożej i niesie
radość poprzez poznanie Dobrej Nowiny, że Jezus żyje! Cena: 20 zł. http://nowa-ewangelizacja.pl/pl/p/Jezus-Zyje-E.-Tardif-cz-1-/215 Kod rabatowy uprawniający do zakupu
w niższej cenie: smsznieba (10% rabatu)
10. „Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00
Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00,

otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym – surowym tłumaczeniu z języka greckiego.
np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na
początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które
stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje
się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

np. Genesis 1, 1 – 5 „The Story of Creation. 1In the beginning, when God created the heavens and the earth 2and the earth was without form or shape, with darkness over the
abyss and a mighty wind sweeping over the waters. 3Then God said: Let there be light,
and there was light. 4God saw that the light was good. God then separated the light from
the darkness. 5God called the light “day,” and the darkness he called “night.” Evening came,
and morning followed—the first day”.

11. Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny – godz. 15:00
Codziennie w Godzinie Miłosierdzia otrzymasz wybrany fragment
z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej.
np. „Kiedy czuję, że cierpienie przechodzi siły moje, wtenczas uciekam się do Pana w Najświętszym Sakramencie, a głębokie milczenie jest mową moją do Pana”. (73)
12. Motywujące refleksje – godz. 15:00
Przez kolejny kanał, o godz. 15:00, wysyłamy refleksje – krótkie
przemyślenia pomocne w wielu momentach, kiedy napotykamy
przeszkody w naszej pracy i organizacji jej. Ktoś otrzymując smsy
z tego działu nazwał to, co przychodzi: SMARTER na służbie Jezusa
lub Chrześcijański Coaching. Z rozsyłanych refleksji powstaje też
oddzielna książka.
np. Im bardziej zadania, które podejmujemy są przemyślane i zaplanowane, tym bardziej
chronią nas przed błędami. ks. Rafał Jarosiewicz

19. Rozdajemy za darmo – godz. 20:00
Jeżeli masz do oddania jakąś rzecz, w dobrym stanie, której już nie
używasz napisz do nas na adres nasza@szeptem.pl (podając dokładnie co chciałbyś oddać oraz dane kontaktowe – miasto/miejscowość i numer telefonu – wraz z imieniem i nazwiskiem), a my
roześlemy taką informację poprzez naszą aplikację.
Jeżeli potrzebujesz jakiejś rzeczy, napisz do nas na adres nasza@szeptem.pl (podając dokładnie czego potrzebujesz oraz
dane kontaktowe – miasto/miejscowość i numer telefonu – wraz
z imieniem i nazwiskiem), a my również roześlemy tą wiadomość
poprzez naszą aplikację.
Wiadomości poprzez ten kanał są wysyłane o godz. 20:00, w zależności od ilości ogłoszeń.
np. Oddam telefon komórkowy, stan dobry. Maria z Warszawy, tel. 000 000 000.
np. Przyjmę deskę do prasowania. Jan z Krakowa, tel. 000 000 000.

13. Cała Biblia przez SMS – godz. 15:00
Także o godzinie 15:00 rozsyłamy (po fragmencie) kolejne rozdziały Pisma Świętego, tak aby (w ciągu kilku lat) przeczytać przez
SMSy cały Stary i Nowy Testament.
np. Księga Rodzaju 1, 23 – 26 „I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. 24 Potem Bóg
rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak. 25 Bóg uczynił różne rodzaje dzikich
zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 26
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje
nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»”.

20. Ważne sprawy ze świata dotyczące chrześcijan – godz. 21:00
Codziennie o 21:00 rozsyłamy sms z informacją o ważnym wydarzeniu z kraju i ze świata (wiadomości dotyczą szczególnie
chrześcijan, ponieważ pokazują za jakie sprawy potrzebna jest
modlitwa). Modląc się, wieczorem, nie powinniśmy pozostawać
obojętni na to, co dzieje się wokół nas.
np. W dniu dzisiejszym (poniedziałek) 14 września 2015 r. w katedrze w Créteil pod
Paryżem nastąpiło uroczyste zakończenie procesu kanonizacyjnego w sprawie cudu
za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki – dowiedziała się KAI w Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Więcej na www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/
art,23504,otwarta-droga-do-kanonizacji-bl-jerzego-popieluszki.html

14. Myśli papieża Franciszka – godz. 16:00
To codziennie wybrana dla Ciebie myśl papieża Franciszka, z adhortacji, audiencji, spotkań, encyklik, listów, homilii lub przemówień.
np. „Boże miłosierdzie może uczynić każdego z nas bardziej miłosiernymi wobec innych”.
– Franciszek

21. Cytaty dla kobiet – godz. 22:00
Ten dział został wymyślony przez kobietę i powstał ze szczególną
myślą o kobietach. Codziennie późnym wieczorem rozsyłamy wartościowy cytat dotykający tematu kobiecości.
np. „Kobieta, która wie kim jest – w swoim pięknie, dzięki Jego łasce – ma w sobie pewność, której nikt i nic jej nie zabierze. Musimy pozwolić, aby ta prawda przeniknęła do
samej głębi naszych serc. Jesteśmy kochane i piękne”. Mary Bielski, spotkanie „Uzdrowiona
kobiecość”

15. Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00
Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego
życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego, dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.
np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1
16. Konkurs – godz. 18:00
Wiadomości o konkursach z nagrodami (raz w tygodniu).
np. KONKURS: Ogłaszamy konkurs na nazwę chrześcijańskiego KABARETU. Do wygrania
wartościowe książki. Swoje propozycje prosimy przysyłać do aplikacji, wraz z podaniem
imienia i nazwiska. Na propozycje czekamy do piątku 25.09.2015 r. (włącznie) Nazwiska 5
laureatów zostaną opublikowane w sobotę 26.09.2015 r. na stronie www.pozytywnego.
pl Zapraszamy do udziału!
17. Dowcip od księdza – godz. 18:00
Rozweselające dowcipy i historie wybierane przez księdza Rafała
Jarosiewicza, często z jego „sucharowym” komentarzem.
np. W Morskim Oku, w przerębli, kąpie się baca. – „Baco, nie zimno wam?!” – pytają się
turyści. – „Ni.” – „Ciepło?” – „Ni.” – „A jak wam jest?” – „Jędrzej.” Ps. Dogadanie się jest
często takie skomplikowane...
18. Biblia po Angielsku/ The Bible in English – 19:00
Tym działem, codziennie, otrzymasz na swój telefon fragment Pisma Świętego w języku angielskim./ In this chapter, every day, you
will receive on your phone excerpt of Holy Bible in English.

22. Cytaty dla mężczyzn – godz. 22:00
Jeśli jesteś mężczyzną, to ten dział powstał właśnie ze szczególną
myślą o Tobie! Najpóźniejszym smsem pragniemy rozsyłać wartościowe cytaty dla panów.
np. „Pamiętacie, jak mężny i skuteczny był Bóg w historii świata? Wy jesteście latoroślą
rodu zwycięzców!” John Eldredge „Dzikie serce, tęsknoty męskiej duszy”
23. STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary – między 07:00, a 22:00
Tą drogą przesyłamy najświeższe informacje dotyczące naszych
rekolekcji na PGE Narodowym w Warszawie.
Niebawem pojawią się kolejne – nowe działy w aplikacji.

Inicjatywy podejmowane przez Fundację SMS Z NIEBA
www.pozytywnego.pl
www.ksiegarekordow.pl
www.jezusjest.pl
www.kulturapicia.eu
www.mobilnykonfesjonal.pl
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pomóż nam pokonać niedożywienie
wśród dzieci i młodzieży wokół nas
My pamiętamy o potrzebujących – Ty pamiętaj o nas
będąc na stadionie młodych doświadczasz miłości Boga
podziel się nią z innymi
Razem pokonajmy niedożywienie dzieci i młodzieży w Polsce
37 1020 1097 0000 7102 0278 4825
www.dzwoneknaobiad.pl
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