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1. Info:
3 Polonijny Kongres Rodziny, Chicago, 19-22 Listopad 2015
Zranieni – uzdrowieni w miłości
4105 N Avers Ave
Chicago, IL 60618
mail: info@kongresrodzinychicago.org
www.kongresrodzinychicago.org
Tel: 773-414-5461 (ks. Jerzy Karpinski)
2. Rejestracja – Wpisać się na warsztaty
Bez rejestracji uczestniczymy w Mszach świętych na rozpoczęcie i na zakończenie, nabożeństwach
pokutnych, konferencjach.
REJESTRACJA NA WSZYSTKIE WARSZTATY (liczba miejsc ograniczona) odbywa się w
następujący sposób:
- drogą internetową: na stronie http://kongresrodzinychicago.org/Home/Program kliknąć wybrany
TEMAT i wypełnić proponowane rubryki. Sposób szczególnie polecany dla warsztatów na TEMAT:
Spotkania Małżeńskie, Zranieni i uzdrowienie w miłości, Siedem sekretów efektywnego ojcostwa.
- osobiście: w biurze Jezuickiego Ośrodka Milenijnego (5835 W Irving Park Rd, Chicago), w dni
powszednie od godz. 3:30pm do 8:30pm oraz w niedziele po każdej Mszy św.
- za pośrednictwem mailowego kontaktu z organizatorami: info@kongresrodzinychicago.org
Organizatorzy uprzejmie proszą o donację na konto fundacji Not-For-Profit: “Strong Family”.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od nich niezależnych
(wówczas wpłacone pieniądze zostaną zwrócone)
Jeśli racje finansowe są jedyną przeszkodą wzięcia udziału w którychkolwiek warsztatach, prośba o
kontakt z organizatorami /info@kongresrodzinychicago.org/, a sprawa zostanie rozpatrzona
indywidualnie.

3. Krótka informacja
Ogłaszamy Trzeci Polonijny Kongres Rodziny, Chicago 2015
www.kongresrodzinychicago.org / www.facebook.com/KongresRodziny
Od 19 – 22 listopada 2015r. odbędzie się Trzeci Polonijny Kongres Rodziny w Chicago: czas poświęcony
spotkaniom warsztatowym, konferencjom i nabożeństwom.
Zaproszenie do udziału skierowane jest do osób z rodzin zarówno wielo- jak i jednoosobowych, szczęśliwie
prosperujących jak również tych, którzy przeżywają trudności czy kryzysy.

Podejmowana będzie refleksja i modlitwa wokół tematu: Zranieni – uzdrowieni w miłości.
Kongres jest organizowany z inicjatywy świeckich członków fundacji Strong Family / Silna Rodzina pod
patronatem Arcybiskupa Chicago Blase J. Cupich.
Prezentacje odbędą się głównie w języku polskim, ale będą również po angielsku.
Do Kongresu zostali zaproszeni cenieni specjaliści w swoich dziedzinach. Głównym mówcą jest ks. Prof.
Romuald Jaworski, z Polski.
Ewa Kozioł
Animator Kongresu
4. Dłuższa informacja
Ogłaszamy Trzeci Polonijny Kongres Rodziny, Chicago 2015
www.kongresrodzinychicago.org / www.facebook.com/KongresRodziny
Od 19 – 22 listopada 2015r. odbędzie się Trzeci Polonijny Kongres Rodziny w Chicago: czas poświęcony
spotkaniom warsztatowym, konferencjom i nabożeństwom. Zaproszenie do udziału skierowane jest do osób
z rodzin zarówno wielo- jak i jednoosobowych, szczęśliwie prosperujących jak również tych, którzy
przeżywają trudności czy kryzysy.
Podejmowana będzie refleksja i modlitwa wokół tematu: Zranieni – uzdrowieni w miłości. Organizatorzy
mają nadzieję, że wiele osób zaproponuje swoje czynne uczestnictwo w tych spotkaniach modlitewnych i
warsztatach, oraz wierzą, że Bóg, który jest MIŁOŚCIĄ przyjdzie z pomocą wszystkim, którzy w relacji do
miłości poczuli się zranieni, przegrani, winni.
Miłość jest wielkim darem Boga dla człowieka. Dzięki miłości życie rozkwita. Brak miłości lub jej
zranienie powodują zaburzenia rozwoju, są przyczyną nieszczęścia i niszczą relacje międzyosobowe. Miłość
dobrze przeżywana stanowi podstawę leczenia z różnego typu zranień. Miłość jest doświadczeniem
psychicznym i duchowym zarazem, a jej obecność lub brak obecności, przeżywamy także w ciele. Dlatego
można powiedzieć, że miłość obecna w życiu człowieka przenika całą jego egzystencję i przyczynia się do
wszechstronnego rozwoju. Jej brak lub zranienie ma także konsekwencje we wszystkich sferach ludzkiego
życia.
Kongres jest organizowany z inicjatywy świeckich członków fundacji Strong Family / Silna Rodzina pod
patronatem Arcybiskupa Chicago Blase J. Cupich, przy współpracy z Dyrektorem Wykonawczym Ligi
Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii – biskupem Andrzejem P. Wypych oraz z Delegatem
Arcybiskupa do spraw Polonii – ks. Robertem Fedek. Opiekunem duchowym tego pięknego przedsięwzięcia
jest ojciec Jerzy Karpiński. W organizację wydarzeń kongresowych zaangażowani są wolontariusze,
szczególnie ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, Domowego Kościoła oraz Biuro Duszpasterstwa
Rodzin Archidiecezji.
Program Kongresu został opracowany tak, aby każdy mógł znaleźć coś, co szczególnie do niego przemówi
w modlitewnych nabożeństwach, konferencjach, warsztatach.
Prezentacje odbędą się głównie w języku polskim, ale będą również po angielsku.
Do Kongresu zostali zaproszeni cenieni specjaliści w swoich dziedzinach. Głównym mówcą jest ks. Prof.
Romuald Jaworski, z Polski. Prezenterami będą (w porządku alfabetycznym): o. Paweł Bandurski, Halina i
Jerzy Florczyk, s. Maksymiliana Kamińska, o. Piotr Kochanowicz, Robert Lawler, Małgorzata Olczak, o.
Tomasz Oleniacz, ks. Piotr Samborski, Kamila Smyk-Jaworska, o. Paweł Witon, ks. Michał Wyrzykowski.
Ewa Kozioł

Animator Kongresu

5. Zaproszenie
Zaproszenie na 3 Polonijny Kongres Rodziny, Chicago, 19-22 listopada.
W Aglomeracji Chicago, w trzecim tygodniu listopada, będą zaproponowane warsztaty rodzinne dla osób
poranionych w miłości. Pary małżeńskie na przykład będą mogły spędzić cały jeden dzień, albo jeśli czas
pozwoli cały jeden weekend, razem, we dwoje, by z sobą porozmawiać, a może nawet przejść kurs nauki
rozmawiania z sobą – bo najlepiej im się rozmawiało, gdy byli jeszcze narzeczonymi. W innych warsztatach
ojcowie będą mogli przejść trening, w którym sprawdzą, jak wypełniają swoją funkcję ojca, i wytyczą dla
siebie drogę i sposób, by należycie wypełnić swoje ojcostwo. Także osoby poranione przez udział czy
współpracę przy aborcji będą mogły rozpocząć proces duchowego leczenia. Ponieważ największe problemy
stanowią wzajemne rodzinne relacje, nie tylko między mężem i żoną, ale także z dziećmi, dlatego trzeba
poświęcić więcej uwagi problemom związanym z naprawianiem wzajemnych rodzinnych relacji. Jako że
największy wpływ na życie ludzi wierzących powinna wywierać Biblia czyli Słowo Boże skierowane do
ludzi, dlatego specjalne warsztaty będą uczyć, jak przeżywać treści biblijne, by one wywierały dobry wpływ
na codzienne życie duchowe człowieka.
Rodzinne warsztaty w ramach 3-go Polonijnego Kongresu Rodziny (Więcej informacji i zapisy będą
prowadzone za pośrednictwem strony internetowej www.kongresrodzinychicago.org):
- Bibliodrama: Rodzina w Biblii – Biblia w rodzinie.
- Jak kochać, gdy z oczu płyną łzy, czyli słów kilka o trudnej miłości.
- Język miłości i szacunku – garść pomysłów na rozmowy z rodzicami, rodzeństwem ... i resztą świata.
- Konflikty rodzinne (w świetle analizy transakcyjnej).
- Siedem sekretów efektywnego ojcostwa.
- Uwierzyć w siebie.
- Wounded yet healed by love. Combating the contraceptive mentality in modern society.
- Zakazany smutek
- Zranieni – uzdrowieni w miłości.

6. Misja

3 Polonijny Kongres Rodziny, Chicago, 19-22 Listopad 2015
Zranieni – uzdrowieni w miłości
Miłość jest wielkim darem Boga dla człowieka. Dzięki miłości życie rozkwita. Brak miłości lub jej
zranienie powodują zaburzenia rozwoju, są przyczyną nieszczęścia i niszczą relacje międzyosobowe. Gdy
myślę o zranieniach miłości dostrzegam ich szkodliwość na różnych etapach życia: u początki życia, w
okresie dojrzewania, w przeżywaniu pierwszych relacji zakochania, zbliżeń i rozstań. Mam świadomość
tragizmu zranienia miłości poprzez zdradę małżeńską. Również uzależnienia wszelkiego typu są zranieniem
miłości.
Zranieni bywają dzieci, małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, teściowie, dziadkowie, wnuczkowie.
Najbardziej bolą nas rany zadane przez bliskich, członków rodziny, przyjaciół. Bliska osoba to wśród
bliźnich ta szczególnie ważna dla nas. Rany zadane z jej strony bolą najbardziej. W języku polskim słowo
bliźni zawiera w sobie słowo blizna. Bliźni zadają nam blizny, czasem niechcący, czasem w zamierzony,
wyrafinowany sposób. Prawdą jest także to, że jak pisze Stachura: „Z bliźnim się można zabliźnić”. To

właśnie osoby, które zadały ból często są tymi, które mogą najskuteczniej uleczyć poprzez przeproszenie i
wybaczenie.
I znowu wracamy do miłości, bez której uzdrowienie jest niemożliwe. To miłość dobrze przeżywana
stanowi podstawę leczenia z różnego typu zranień. Miłość jest doświadczeniem psychicznym i duchowym
zarazem, a jej obecność lub brak obecności, przeżywamy także w ciele. Dlatego można powiedzieć, że
miłość obecna w życiu człowieka przenika całą jego egzystencje i przyczynia się do wszechstronnego
rozwoju. Jej brak lub zranienie ma także konsekwencje we wszystkich sferach ludzkiego życia.
Wśród szczegółowych zagadnień dotyczących zranienia i uzdrowienia w miłości chciałbym zwrócić uwagę
na kilka:
1. Zranienia u początku życia. Przeżywa je małe dziecko od poczęcia do pójścia do szkoły, najczęściej
w domu rodzinnym nieraz w przedszkolu. Dzieci niechciane, „ocaleńcy”, dzieci molestowane, bite,
zastraszane, zaniedbywane – noszą potem przez całe życie balast zranionej miłości. Jak pomóc
ludziom, których zaufanie zostało zburzone w dzieciństwie? Jak nauczyć odwagi i
przedsiębiorczości kogoś, kto był w dzieciństwie ośmieszany, poniżany, lekceważony i przyjął na
siebie rolę kozła ofiarnego (wieczne poczucie wstydu i poczucie winy)?
2. Zranieni w szkole. Osoby ponoszące porażki, niezdolne do osiągania sukcesu w nauce, ośmieszane
przez kolegów, bo są biedniejsze, mniej utalentowane, gorzej ubrane. Bo z powodu zaniedbań
wychowawczych są uzależnione od internetu, komputera, papierosów, narkotyków. Jak pomóc
osobom z kompleksami niższości? Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?
3. Zranieni w okresie dojrzewania – Poddani silnym bodźcom erotyzującym i ulegający presji
cywilizacji użycia, zamknięci w wirtualnym świecie gier komputerowych i profili
społecznościowych, przeżywający trudności w komunikacji interpersonalnej, nie radzący sobie ze
swymi hormonami młodzi ludzie, niezdolni do ukształtowania własnej tożsamości i
odpowiedzialności za siebie, nie umieją nawiązywać intymnych, czystych, pięknych i głębokich
relacji miedzy kobietą i mężczyzną. W epoce genderyzmu wielu młodych ludzi stawia sobie pytania
o własna tożsamość seksualną, mężczyzny lub kobiety i o własną orientację seksualną. Jak im
pomóc? Jak umożliwić doświadczenie leczącej miłości?
4. Zranieni w małżeństwie – Małżonkowie rozczarowani sobą nawzajem, skłóceni lub osamotnieni z
powodu braku czasu i braku zainteresowania pielęgnowaniem relacji małżeńskich, doświadczający
zdrad, przemocy, lekceważenia, mają poczucie, że miłość zawiodła, że jej wcale nie ma. Rany
zdrady małżeńskiej sięgają głęboko. Przebaczająca miłość wydaje się naiwnością. Jak nakłonić ich
do terapii i do troski o duchowość małżonków? Jak przełamać powszechnie panujące przekonanie,
że gdy pojawiają się trudności w małżeństwie, najlepiej wystąpić o rozwód?
5. Zranieni w rodzicielstwie – Przyczyn klęsk wychowawczych jest wiele. Rodzice, którzy „robili
wszystko”, aby zapewnić dzieciom komfort życia i rozwoju teraz z przerażeniem odkrywają, że
dzieci przekreślają przekazywany im świat wartości, religii. W zagubieniu i w pogoni za
przyjemnościami, karierą i sukcesem niszczą swoje życie i odwracają się od rodziców. Jak
przełamać raniące bariery międzypokoleniowe? Jak przywrócić zranioną wzajemnym
rozczarowaniem miłość między rodzicami i dziećmi?
6. Zranieni uzależnieniami – Gdy człowiek ulega przekonaniu, że dla swego szczęścia potrzebuje
koniecznie czegoś, co da mu doraźną pomoc, wtedy często wchodzi na drogę uzależnienia. Dla
zagłuszenia bólu egzystencjalnego potrzebuje alkoholu, narkotyków, hazardu, telewizora,
komputera… To, co miało mu pomóc, staje się jego przekleństwem. Utrata kontroli nad tymi
„pocieszycielami” prowadzi do bezradności, do bankructwa. Jak wyrwać z uzależnienia? Jaką
strategię pomocy uznać za słuszną? Gdzie szukać pomocy, gdy osoba bliska niszczona jest
uzależnieniem?
7. Uzdrowieni przez miłość do siebie, do innych i do Boga. Miłość leczy. Trzeba jednak wiedzieć jak
dawkować to lekarstwo. Jak miłość jest lecząca a jaka toksyczna? Jakie są kryteria mądrego
kochania siebie, innych a nawet Boga?

Wyżej wymienione sytuacje i problemy, to tylko skromy fragment w topografii problemów dotyczącej
zranień miłości i leczenia miłością w małżeństwie i rodzinie. W ramach Kongresu Rodziny w Chicago
podejmowana będzie refleksja i modlitwa wokół tematu: Zranieni – uzdrowieni w miłości. Mam nadzieję, ze
wiele osób zaproponuje swoje czynne uczestnictwo w tych spotkaniach. Mam też głęboką nadzieję, że Bóg,
który jest MIŁOŚCIĄ przyjdzie z pomocą wszystkim, którzy w relacji do miłości poczuli się zranieni,
przegrani, winni. I ufam, że Bóg pobłogosławi wszystkim, którzy spotkają się podczas zbliżającego się
kolejnego naszego Kongresu Rodzin.
Ks. Romuald Jaworski, Warszawa

7. Info, English:
III Family Congress of Polonia, Chicago
November 19 – 22, 2015
Wounded yet Healed by Love
info@familycongresschicago.org
www.familycongresschicago.org

8. Txt, English
Wounded yet Healed by Love
Love is a great gift of God for man. Thanks to love, life blossoms. On the other hand, lack of love or its
wounds create developmental disturbances causing unhappiness, destroying interpersonal relations. Considering “wounds of love” it is easy to notice their harmfulness at different phases of life: at the beginning of
life, during adolescence, in experiencing first relations of romantic love: of coming closer together and of
farewells. I am conscious of the tragedy of being wounded by love through marital infidelity. Also, dependencies and addictions of all kinds are a type of “wounds of love”.
Children, spouses, parents, siblings, in-laws, grandparents, grandchildren can be wounded. We are most
pained by the wounds inflicted by those closest to us – by family members, friends. A close person is among
our fellow-men the one who is especially important to us, and wounds inflicted by her or him hurt the most.
It is exactly those persons who hurt us who are the ones who can help us heal most effectively through expressed apologies and our forgiveness.
Again we return to love without which healing is impossible. It is well-lived love which is the basis of healing of various hurts, wounds, and scars. Love is a simultaneous psychological and spiritual experience; its
presence or lack thereof, we also experience in our bodies, in our physical being. Accordingly, one can say
that love thoroughly permeates one’s personal existence and contributes to that person’s comprehensive development, be it psychological, spiritual, or physical. We can say that love, lack of love or its wounds have
consequences in all aspects of human life.
Among particular issues pertaining to wounds of love and healing by love, I would like to bring attention to
several special ones:
8. Wounded at the beginning of life. These are experiences by small children from conception until going to school, most often at home and not infrequently at pre-school. Unwanted children, foundlings,
abused, beaten, scared, and neglected children – these bear the burden of wounded love for the rest
of their lives. How to help people whose fundamental trust was ruined in childhood? How to teach
courage and initiative to someone who in their childhood was ridiculed, degraded, scorned and who
took on the role of a scapegoat (someone with a continuous feeling of shame and guilt)?

9. Wounded at school. Children who fail, are unable to be successful in studies, ridiculed by peers because they are poorer, less talented, dressed badly. Children who on account of parental neglect are
dependent on the internet, computer, cigaretts, drugs. How to help kids with the inferiority complex?
How to strengthen and increase their sense of self-worth?
10. Wounded during adolescence. Teenagers exposed to strong erotic stimuli and surrendering to the
pressures of the civilization of use, closed-off in the virtual world of computer games and social profiling, experiencing difficulties with interpersonal communication, young people unable to cope with
thier own biological changes, unable to for self-identity or be responsible for themselves, unable to
form intimate, clean, beautiful, and deep relations between man and woman. In this era of gender,
many young people ask themselves questions about thier sexual identity, of the identity of a man and
a woman, and of sexual orientations. How to help them? How to make healing by love possible for
them?
11. Wounded in marriage. Spouses disappointed with one another, in quarrel or lonely because of lack of
time and lack of interest in cultivating marital relation, experiencing infidelity, violence, scorn, having an impression that love failed, that perhaps it does not exist. Wounds of marital love reach very
deep. Forgiving love seems naive. How to convince spouses to seek therapy and care for marital spirituality? How to break through mentality of reaching for divorce as soon as difficulties arise?
12. Wounded in parenting. Causes of parenting failures are numerous. Parents who did everything to
provide their children with comfortable life and means of development suddenly make a terrifying
discovery that their children reject values and religious beliefs they worked so hard to hand on to
them. Lost and pursuing pleasure, career, and success, next generation destroys their lives and turns
away from their parents. How to overcome damaging inter-generational barriers? How to recover
love between parents and children that have been wounded by mutual disappointments?
13. Wounded by addictions. When a person succumbs to a belief that for his or her happiness, they necessarily need something that will give them temporary help, they often enter the road of addiction.
To assuage the existential pain they need alcohol, drugs, gambling, TV, computer ... What was supposed to help; however, becomes a curse. Loss of control over the „consolers” leads to helplessness,
to bankruptcy. How to recover from addictions? Which strategy to choose as most suitable? Where
to seek help when a person close to us is being destroyed by an addiction?
14. Healed by love for one’s self, for others and for God. Love heals. However, it is necessary how to
administer this remedy. Which love is healing and which is toxic? What are the criteria of wise, prudent love of one’s self, of others, an even of God?
Situations and problems mentioned above are only a meager fragment of the topography of issues related to
wounds of love and to healing by love in marriage and family. During the III Family Congress in Chicago
we will undertake reflection and prayer around this central topic: Wounded yet Healed by Love. I hope that
many persons will offer their active participation in our meetings. I also have deep hope that God who is
LOVE will come to the aid of all those who were left feeling hurt, failed, and guilty in and through their
relations of love. And I trust that God will bless all who will meet during the upcoming Family Congress.
Rev. Romuald Jaworski, Warszawa, Poland
9. Program Kongresu( w załączniku)
10. Ulotka Kongresu (w załączniku)
11. Zmiana w PROGRAMIE Kongresu
Z przyczyn od organizatorów niezależnych nie odbędą się warsztaty “Blisko, nie za blisko. Jak naprawić i
wzmocnić więzi między rodzicami i dziećmi”, Wyspa Dzieci.

W zamian proponujemy w tym samym czasie warsztaty: „Uwierzyć w siebie”, które poprowadzi ojciec Piotr
Kochanowicz, miejsce: Swiatełko.

