
 „Buduj!” - to hasło tegorocznego Festiwalu 
Życia. Choć mieliśmy się spotkać w zupełnie innych 
warunkach - jesteśmy Panu Bogu wdzięczni, że 
widzimy się tutaj , na „sośnickich polach 
przykościelnych” wszyscy razem! 
 Przyjechaliśmy tutaj, to znaczy: przyjęliśmy 
zaproszenie do szukania wspólnoty z Bogiem i 
drugim człowiekiem. Pomoże nam w tym wspólna 
modlitwa, śpiew, cisza, dzielenie się z innymi, ale 
także dobra zabawa, integracja i osobista „twarzą 
w twarz” wymiana poglądów. 
 Jesteśmy tutaj po to, by odnaleźć sens 
własnego życia lub jeszcze raz się nad nim 
zastanowić i po to, by nabrać zapału. Warto 
podczas festiwalu zawalczyć o to, by nie stał się on 
jedynie momentem dobrej zabawy i ponownym 
zanurzeniem się we wspólnocie z drugim, ale by 
wyrył w sercu kolejny znak Bożej obecności w 
moim życiu. 

Co jest zamysłem tych 4 dni? 
 Festiwal Życia 2020 odbywa się w realu, 
przy pomocy narzędzi internetowych. Przeżywamy 
czas epidemii koronawirusa, każdy z nas ma w 
związku z tym różne doświadczenia i w różnym 
stopniu nas to dotyka. Jedno jest pewne, świat się 
zmieni i tylko od nas zależy, czy odnajdziemy się w 
nowej rzeczywistości i ją zaakceptujemy, czy 
będziemy żyć marzeniami o niespełnionych 
planach sprzed pandemii. 
 W tę sytuację idealnie wpisuje się historia 
Noego, który również został wrzucony w nową 
rzeczywistość, o którą ani nie zabiegał, ani nie mógł 
przewidzieć. Siedzi na arce jak na kwarantannie i 
nie wie, co go czeka. Jest obietnica nowego życia, 
ale wydaje się odległa i niepewna. Jesteśmy na arce 
razem z nim i ten czas wykorzystamy po to, żeby 
odkryć lepiej siebie. 
 W przeżywaniu nietypowego festiwalu 
pomoże nam gra „BUDUJ ARKĘ”, która zakłada 
realizowanie prawdziwych zadań. 

Jaki jest szczegółowy program każdego 
dnia? 
 Najważniejszym punktem każdego dnia jest 
Festiwalowa Eucharystia sprawowana we 
wspólnocie parafialnej. Jesteśmy przekonani, że 
tylko wtedy, kiedy nie będziemy oderwani od 

korzeni naszych tradycji, korzeni naszej wiary i 
kultury - dopiero wtedy będziemy mogli wzrastać 
ku Bogu.  

PONIEDZIAŁEK: 
15:00 WPROWADZENIE I PRZYWITANIE, a potem 
Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
15:00-18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
dla chętnych 
czas na WSPÓLNĄ INTEGRACJĘ 
16:00 pierwsze spotkanie w małych grupkach - 
Budujemy Arkę! 
18:00 EUCHARYSTIA: Homilię wygłosi do nas ks. 
Wojciech Maciążek, dogmatyk, oryginał, który umie 
odpowiedzieć na każde pytanie. To właśnie jego 
będzie można "zagiąć" podczas środowych 
warsztatów. 
20:00 FESTIWALOWY WIECZÓR rozpocznie GOŚĆ 
DNIA: MWM - Ministrancka Wytwórnia Muzyczna 
zaśpiewa dla nas swoje największe hity. Poźniej 
rozpocznie się BOHO PARTY - DJ Mijas zabawi nas 
w klimacie festiwalowym! Będzie karaoke (ciekawe 
nagrody), strefa chillout na pełnych obrotach i 
strefa sportu aktywna! 

WTOREK 
Ten dzień to centralny dzień festiwalu, dlatego 
chcemy, by był on przeżyty maksymalnie we 
wspólnocie parafii. To dzień, na który w sposób 
szczególny zaprosiliśmy parafian - i tych młodych, 
ale i tych „urodzonych nieco wcześniej”. Wszystko 
p o t o , by w s p ó l n i e c ze r p ać ze s wo j e go 
doświadczenia wiary - nie wahaj się więc zaprosić 
gości do naszej strefy chillout, porozmawiaj z nimi, 
zapytaj się jak wyglądała ich młodość - o czym 
marzyli, czego się bali i jaka była ich codzienna 
rzeczywistość. GOŚCIEM DNIA jest Wspólnota 
Małych Sióstr i Braci Baranka - to też wyjątkowy 
dar tego dnia - spróbuj go wykorzystać najlepiej jak 
możesz - zagadaj do sióstr i braci - niektórzy 
mówią lepiej, niektórzy gorzej po polsku - ale 
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| INFORMACJE PODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO: 

 
___________________________________________________ 

NALEŻĘ DO MAŁEJ GRUPKI PROWADZONEJ PRZEZ: 

 
___________________________________________________ 

MOJE WARSZTATY: 

___________________________________________________



piękno dzielenia się wiarą polega na umiejętności 
używania najprostszych słów by wyrazić 
najgłębsze pragnienia - bariera językowa 
paradoksalnie w tym pomaga!  
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
15:00-18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
dla chętnych 
15:30-16:30 Czas na spowiedź 
W międzyczasie: spotkania i rozmowy w strefie 
chillout 
16:30 konferencja Małej Siostry Alban w strefie 
chilloutu 
17:00 spotkania w małych grupkach 
18:00 EUCHARYSTIA: Homilię wygłosi do nas 
pochodzący z Francji Mały Brat Philippe-Marie. 
19:00 STREFA CHILLOUT - podczas jedzenia znowu 
jest kolejna okazja by porozmawiać 
2 0 : 0 0 Z e s p ó ł Fe s t i w a l o w y z a p r a s z a n a 
"Międzypokoleniowe czuwanie modlitewne - 
adoracja, śpiew, uwielbienie” - to po Eucharystii, 
spowiedzi świętej następny fundamentalny punkt 
tego dnia. 

ŚRODA 
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia 
15:00-18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
dla chętnych 
15:20 PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATÓW - więcej o 
warsztatach w następnych akapitach 
17:00 trzecie spotkanie w małych grupkach 
18:00 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Biskupa 
Andrzeja Iwaneckiego - cieszymy się bardzo z jego 
obecności! 
19:00 POKAZ TAŃCA IRLANDZKIEGO w wykonaniu 
zespołu SALAKE 
19:30 Q&A Z BISKUPEM - na tę chwilę warto byś 
miał przygotowane już w głowie wcześniej pytanie, 
które będzie można śmiało zadać biskupowi 
Andrzejowi - to bardzo piękny czas kiedy każdy z 
Was może zadać - choćby nie wiadomo jak trudne - 
pytanie pasterzowi naszego Kościoła 
20:00 WIECZÓR | STREFA CHILLOUT  - gramy w 
siatkę, szachy wikingów i inne gierki. Także wieczór 
planszówkowy. Kto co chce, ważne by razem :) 
Dodatkowo chętni mogą zajrzeć na transmisję z 
Festiwalowego Studia z Kokotka. 

CZWARTEK 
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
15:00-18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
dla chętnych 
15:20 DRUGI DZIEŃ WARSZTATÓW 
16:30 ostatnie spotkanie w małych grupkach 

18:00 EUCHARYSTIA NA ZAKOŃCZENIE FESTIWALU - 
przewodniczyć będzie nasz Ks. Proboszcz 
Krzysztof Śmigiera, a kazanie wygłosi dk. Emanuel 
Polok. 
20:00 WIECZÓR | STREFA CHILLOUT - oglądamy 
wspólnie ostatnią transmisję z Festiwalowego 
Studia w Kokotku, dobre rozmowy, gry i zabawy. 
Każdy dzień będziemy kończyć ciszą nocną o 22:00. 
W miarę możliwości będzie można zostać jeszcze 
w strefie chilloutu na chwilę rozmów.  

Warsztaty - know-how 
 W środę i czwartek zapraszamy Cię do 
uczestnictwa w warsztatach. To też lwia część 
festiwalowego czasu w Kokotku - chcemy choć na 
chwilę spotkać się w tej formie i rozwijać swoje 
talenty. Podczas rejestracji wybrałeś już swój 
warsztat - udaj się do miejsca, które wskazane jest 
u góry tego folderu. 

A co rano i w ciągu dnia? 
 Każdy jest zaproszony do przedpołudniowej 
formacji i modlitwy. Rano otrzymujemy link do 
pakietu dnia (materiały z treścią oraz instrukcję do 
gry i zadania z dnia). Również rano, ze Studia 
Festiwalowego transmitowana jest w formie live’a 
(dla każdego!) modlitwa jutrznią wraz z krótkim 
wprowadzeniem w dzień (treść duchowa + 
wyjaśnienie zadań z gry na dany dzień). W ciągu 
dnia wykonujemy zadania z gry (indywidualnie lub/
i we wspólnocie) - umówisz się w jaki sposób z 
animatorem Twojej małego grupki. 

Gra hybrydowa - know-how 
 Na początku gry przeczytaj opisy ośmiu 
bohaterów gry: Noego, jego synów i ich żon. Imiona 
żon nie pojawiają się w Biblii, ale zaczerpnięte są ze 
źródeł apokryficznych i podań historycznych. 
Wybierz dla siebie tę postać, która wydaje się 
najlepiej pasować do Ciebie. Materiały możesz 
znaleźć w e-mailu, który od nas dostałeś, albo 
poniżej:  

Materiały dostępne przez telefon 
 Zeskanuj kod QR, albo wpisz 
w adres www.swjacek-gliwice.pl/
festiwal-zycia aby pobrać na swój 
t e l e fo n w s z y s t k i e m a t e r i a ły 
przewidziane od organizatorów. 
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NUMERY ALARMOWE W POLSCE:  
112 – centrum powiadamiania ratunkowego 

986 - straż miejskaPamiętaj o bezpieczeństwie zdrowia! Korzystaj z punktów dezynfekcji. 
Przebywając wśród ludzi miej założoną maseczkę.



Informacje praktyczne 
 Pobyt na Fest iwalu Życ ia wymaga 
u c z e s t n i c t w a w c a łośc i - p o t o , b y z e 
skompresowanych 4 dni festiwalowych nie zagubić 
niczego, co prowadzi do mojego rozwoju - zarówno 
wiary, jak i osobowości.  
 Po wieczornej Eucharystii (oprócz wtorku) 
spotykać będziemy się w strefie chilloutu - to 
miejsce wielk iego m łodego świętowania. 
Przygotowaliśmy dla każdego darmowy napoje - w 
zależności od możliwości będzie do wyboru woda z 
cytryną, lemoniada, soki. Ważne tylko, byś pilnował 
swojego kubeczka. Zadbaj by był zawsze podpisany 
- trzymaj go w tzw. „międzyczasie” w torbie, którą 
dostałeś pierwszego dnia. Codziennie przed 
rozejściem na grupki dostaniesz także do torby 
buteleczkę soku i coś słodkiego. Tutaj trzeba nam 
podziękować Caritas naszej diecezji i firmie 
Goplana za podarowane dary.  

Bezpieczeństwo i ochrona osób 
 Gdybyś dowiedział się, że integralność 
j a k i e j k o l w i e k o s o b y ( z w ła s z c z a o s o b y 
niepełnoletniej) została naruszona poprzez agresję 
o charakterze seksualnym lub inną formę 
przemocy, czy też o jakimkolwiek innym budzącym 
niepokój zachowaniu, prosimy, aby niezwłocznie 
poinformować o tym osoby odpowiedzialne (noszą 
na sobie identyfikator). Można się także zwrócić do 
innej osoby, której ufasz: do odpowiedzialnego za 
grupę lub do jednego z księży. Prosimy również o 
niezwłoczne informowanie nas w przypadkach 
używania narkotyków lub alkoholu. 

Bezpieczeństwo sanitarne i zdrowotne 
 W wielu punktach wokół oraz w kościele 
znajdują się preparaty do dezynfekcji rąk - prosimy 
używaj ich często, koniecznie zawsze przed 
jedzeniem. Punkty te oznaczone są na mapce 
specjalnym symbolem. Umyć ręce i zadbać o 
higienę sanitarną możesz także w toaletach 
oznaczonych na mapce symbolem WC. 
 Apteczka pierwszej pomocy znajduje się 
zaznaczonym „+” miejscu. W przypadku potrzeby jej 
wykorzystania - jeśli nie jest to pilne - poinformuj 
najpierw organizatorów festiwalu - będziemy mogli 
lepiej pomóc. W przypadku zagrożenia życia lub 
poważnego zagrożenia zdrowia poinformuj 
odpowiednie służby państwowe. 

Jedzenie 
 Codziennie przed spotkaniem w małej 
grupce będziesz spotykał się z animatorem w 

strefie chilloutu, by ustalić co chcesz dzisiaj 
zamówić. Więcej szczegółów znajduje się w 
pakiecie „jedzenie”. Jeśli w czasie wieczornych zajęć 
(po 20:00) zgłodniejesz jeszcze bardziej - możesz 
indywidualnie zamówić coś do zjedzenia z naszego 
menu dzwoniąc pod numer +48 511 212 087. 

Śpiew 
 Podczas codziennej Eucharystii i adoracji 
będzie towarzyszyć nam zespół festiwalowy. 
Angażuj się aktywnie w śpiew - to będzie dla nich 
największa nagroda za godziny prób. A - w razie 
czego - pamiętaj, że możesz zawsze do nich 
podejść i dodać im otuchy dobrym słowem, czy 
czymś słodkim do zjedzenia. 

Zdjęcia i wideo 
 W czasie czterech festiwalowych dni będzie 
nam towarzyszyć Studio Double K Films - 
dziękujemy im za pomoc, a także za filmik, który 
powstanie jako podsumowanie tych festiwalowych 
dni. Na terenie festiwalu będą także poruszać się 
różne osoby wykonujące zdjęcia - wszystkie te 
materiały będą dla was dostępne kilka dni po 
zakończeniu festiwalu! Możesz ich poprosić, by 
zrobili Tobie i twoim kumplom zdjęcie przy ściance. 

Studio Festiwalowe z Kokotka 
 Dlaczego tylko dwa dni oglądamy wspólnie 
transmisje z Kokotka? Bo siłą festiwalu jest 
wspólnota - jeśli możemy przeżyć ten czas razem, 
a nie przed komputerem - tak lepiej! A też nic 
straconego - każdą transmisję ze studia 
festiwalowego będziesz mógł zobaczyć później. 

Co potem… 
NIECH FESTIWAL NIE ZAGINIE! 

Módlmy się, byśmy za rok mogli spotkać się już w 
Kokotu - pamietajmy o ojcach Oblatach i naszym 
duszpasterstwie młodzieży Pełni Życia. 

COŚ W SOŚNICY? 
Proponujemy od września młodeCZWARTKI. W 
pierwszy czwartek miesiąca będziemy wychodzić 
do duszpasterstwa młodzieży Pełni Życia na Starą 
Sośnicę na Eucharystię Młodych (ok. 19:00, wyjście 
spod kościoła św. Jacka 18:40). W trzeci czwartek 
miesiąca na 20:30 zapraszamy na „Taizé - modlitwa 
| spotkanie & dzielenie”. W drugi i czwarty czwartek 
planujemy integrację i działania wolontaryjne. 
Będziemy dawać znać - obserwuj profil na 
Instagramie @jestesmy.w.domu, żeby być na 
bierząco.  
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