
MOCĄ ŚWIADECTWA ! 

 

 Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny III Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej, 

na którym zgromadziło się około 1300 osób z całej diecezji. Zdecydowana większość 

młodzieży przybyła autokarami ze wszystkich stron naszej diecezji, natomiast pątnicy z Łap 

pokonali swoją trasę pieszo. Celem corocznych spotkań u Królowej Młodzieży jest 

pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem oraz jego Matką. Organizator, czyli Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży pragnie, by młodzi ludzie odnaleźli wartości, które wskazują 

dobrą i bezpieczną drogę do Chrystusa. Przez czas trwania spotkania towarzyszył młodzieży 

bł. Jan Paweł II oraz bł. Karolina Kózkówna, obecni w znakach swoich świętych relikwii. 

            III Festiwal Młodych przygotowywany był przez cały rok: pisanie projektów, budowa 

placu festiwalowego, zapraszanie gości, którzy swoim świadectwem życia pozwolą młodym 

na chwilę refleksji. Na wyjątkową uwagę i wielkie słowo wdzięczności zasługują wszyscy 

mieszkańcy Płonki Kościelnej i okolic, którzy bardzo zaangażowali się w całe przygotowania. 

Ostatnie trzy dni młodzież z Zambrowa, Ostrowi Maz. oraz ks. Mariusz Szulc wraz z 

Prezesem KSM DŁ Łukaszem Orzoł przygotowywali wszystko tak by było „dopięte na 

ostatni guzik”, chociaż pogoda wcale im nie sprzyjała.  

           Wszystko rozpoczęło się o godzinie 13.00 w sobotę 16 czerwca. Przy pięknej 

pogodzie, nieopodal źródełka „na Łasku” nastąpiło zawiązanie wspólnoty, wspólne tańce, 

śpiewy i modlitwa prowadzone przez ks. Adama Ulatowskiego, po czym słowo powitania 

skierował do młodzieży J.E. Ks. Bp Stanisław Stefanek, który przywitał wszystkich 

zgromadzonych słowem GOTÓW ! Kolejnym punktem programu było poruszające 

świadectwo p. Lidii Sadowej – aktorki, grającej m.in. w „Barwach Szczęścia”. Około godziny 

14.00 rzesza młodych ludzi przeszła na plac festiwalowy, gdzie czekała na nich Wspólnota 

św. Tymoteusza, która poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszyło się przedstawienie Credo grupy teatralnej z Łomży. Zbliżając się 

do najważniejszego punktu festiwalu – Mszy Świętej celebrowanej przez J.E. Ks. Bp Janusza 

Stepnowskiego – młodzież wzięła udział w grupkach dzielenia, gdzie każdy mógł podzielić 

się swoim świadectwem wiary. Wydarzeniem bezpośrednio poprzedzającym Msze św. był 

Sakrament Pokuty i Pojednania w Płonkowskim Sanktuarium. O 20.00 Przystanek Jezus 

Band swoi koncertem przyciągnął wszystkich. Niesamowitym przeżyciem, było Uwielbienie 

Jezusa Eucharystycznego, prowadzone przez ks. Artura Godnarskiego, który wołał do 

młodzieży: "Nie jesteś w stanie zrozumieć samego siebie bez Chrystusa !". Wieczorem 

przyszedł czas na występ młodego zespołu „Już i jeszcze nie”, który porwał publiczność do 

radosnego tańca uwielbienia.  

           Całość zakończyła się Apelem Jasnogórskim i odśpiewaniem „Cichy zapada zmrok”. 

Około godziny 23.00 ks. Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 

Łomżyńskiej – całym sobą zaangażowany w organizację wydarzenia – uznał III Festiwal 

Młodych za zakończony. Już po festiwalu dało się słyszeć głosy, porównujące tegoroczny 

festiwal do Spotkania Lednickiego w wymiarze diecezjalnym.  

  

 


