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Szanowni Państwo,
Z wielką radością mam zaszczy zaprosić Państwa wraz z dziećmi na drugi w historii Polonii Kongres
Evangelizacyjny Programu Katechetycznego Szkół Polonijnych Archidiecezji Chicago. Jest on
organizowany w ramach Licencji Programu Katechetycznego Archidiecezji Chicago. Został
pomyślany, m.in. jako cykl spotkań formacyjno- rekolekcyjnych i ma być swoistą katechezą rodzin.
Korzystając z okazji pragnę Państwu gorąco podziękować za kształtowanie wspaniałej postawy
Państwa dzieci. Jestem przekonana, że jej źródłem jest wychowanie zgodne katolickimi wartościami.
Dziękuję również za Państwa świadectwo wiary. Państwa dziecko wiernie kontynuuje przekazywanie
go innym, jako apostoł swego wieku.
W ramach Kongresu pragniemy zaprosić państwa do przeżycia w gronie rodzin szkół polskich
przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania swojego dziecka nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, którą poprowadzi Ojciec Łukasz Buksa. Po nabożeństwie możliwość spotkania się z
Ojcem Buksą jak również nabycia jego kaset i książki
Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z katechetką w Państwa szkole.

DROGA KRZYŻOWA
29 MARCA 2019
7PM TO 9PM
ST. ALBERT THE GREAT
5555 STATE RD
BURBANK, IL 60459
Serdecznie zapraszamy!
Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z katechetką w Państwa szkole. Wkrótce
otrzymają Państwo informacje o stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku,
Rev. Marek Smółka i Marta Stepniak
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Drodzy Rodzice,
Pierwsza Komunia Święta jest dla Państwa dziecka i dla Państwa samych okazją do przeżycia wielkiego
święta miłości Boga do człowieka.
Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny okazja pogłębienia przyjaźni z
Bogiem oraz szansa na odnowienie życia zgodnego z zasadami Ewangelii.
Niezwykle ważnym sposobem pogłębienia relacji Państwa dziecka z Bogiem jest wspólna modlitwa w rodzinie,
regularny udział całej rodziny w niedzielnej Eucharystii i uczestnictwo w innych praktykach religijnych.
Serdecznie dziękuję Państwu za ukształtowanie wspaniałej postawy Państwa dziecka. Jestem przekonana, że
jej źródłem jest wychowanie zgodne z katolickimi wartościami. Dziękuję również za Państwa świadectwo wiary.
Państwa dziecko wiernie kontynuuje przekazywanie go innym, jako apostoł swego wieku.
Dlatego pragniemy zaprosić państwa do przeżycia w gronie rodzin szkół polskich przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Świętej swojego dziecka nabożeństwa Drogi Krzyżowej, którą poprowadzi Biskup
Długosz. Po nabożeństwie możliwość spotkania się z Biskupem Długoszem jak również nabycia jego kaset i
książek
Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z katechetką w Państwa szkole.

DROGA KRZYŻOWA
15 MARCA 2019
7PM TO 9PM
ŚWIĘTA TRÓJCA
1118 N NOBLE STREET
CHICAGO, IL 60642
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Z WYRAZAMI SZACUNKU,
Rev. Marek Smółka i Marta Stepniak
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Szanowni Państwo,
Z wielką radością mam zaszczy zaprosić Państwa wraz z dziećmi na drugi Kongres Evangelizacji
Programu Katechetycznego Szkół Polonijnych Archidiecezji Chicago. Jest on organizowany w
ramach Licencji Programu Katechetycznego Archidiecezji Chicago. Został pomyślany, m.in. jako
cykl spotkań formacyjnych i ma być swoistą katechezą rodzin.
Korzystając z okazji pragnę Państwu gorąco podziękować za kształtowanie wspaniałej postawy
Państwa dzieci. Jestem przekonana, że jej źródłem jest wychowanie zgodne katolickimi wartościami.
Dziękuję również za Państwa świadectwo wiary. Państwa dziecko wiernie kontynuuje przekazywanie
go innym, jako apostoł swego wieku.
Celem Kongresu jest:
doświadczenie mocy przyjażni z Bogiem, Ukazanie młodym potencjału tkwiącego w tej relacji,
szczególnie w zetknięciu z ich trudnymi, życiowymi problemami.
Zadania Kongresu:
• Pomaganie dzieciom i młodzieży w odkrywania i umacniania swojej tożsamości katolickiej.
• Rozwijanie ducha modlitwy i pobożności.
• Odkrywanie zdolności, talentów i zainteresowań młodych.
• Ukazanie wagi przynależności do wspólnot młodzieżowych w parafiach.
• Zaszczepienie w młodych pasji do rozwijania darów Ducha Św.
• Umocnienie i odkrywanie na nowo więzi z Polską.
Informacje o Kongresie
Kongres Ewangelizacyjny odbędzie się w dniach od 15 marca do 10 kwietnia 2019 r. Tematem
przewodnim Kongresu jest ewangelizacja rodzin, a jego główne hasło to „W poszukiwaniu
Jezusa”.
Kongres będzie prowadził Biskup Długosz i wraca ponownie do nas o. Łukasz Buksa
Biskup Długosz ,doktor habilitowany nauk teologicznych, biskup pomocniczy częstochowski w
latach 1994–2016, od 2016 biskup senior archidiecezji. W ramach Konferencji Episkopatu Polski
został delegatem ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia „Arka”. We wrześniu 2003
zadebiutował w telewizyjnym programie katolickim dla dzieci Ziarno. Nagrał płyty z piosenkami,
występował z koncertami. Szerszą rozpoznawalność zdobył dzięki utworowi” Chrześcijanin tańczy”.
Autor książek dla dzieci.
O. Łukasz Buksa franciszkanin z Krakowa, duszpasterz młodzieży, znawca profilaktyki uzależnień,
często zapraszany jako ekspert profilaktyki uzależnień do telewizyjnych programów takich jak:
„Pytanie na Śniadanie”, „Świat się kręci” itp. Współpracuje także z Polskim Radiem. Autor
ogólnopolskiej akcji profilaktycznej: „Obudź się- możesz więcej” skierowanej do dzieci i młodzieży. W
ramach tej akcji odwiedził już kilkaset placówek w naszym kraju, a także w Europie i USA.

W ramach Kongresu odbędą się:
• Msze św. z programami muzyczno-modlitewnymi
• Spotkania formacyjne dla katechetów
• Spotkania formacyjne dla rodziców
• Koncert O. Buksy
• Rekolekcje dla rodziców . Specjalne nauki dla kobiet i mężczyzn. Po każdej nauce Adoracja
którą poprowadzi O. Buksa
• Szczegółowy kalendarz jest dołączony do zaproszenia.

Informacje porządkowe:
1. Po zakończeniu koncertu przy wyjściu będzie możliwość złożenia dobrowolnej ofiary
dla wykonawców.
2. Taca będzie zbierana tylko podczas Mszy św. w dniach 17 marca i 7 kwietnia.
3. Dzieci i młodzież będą uczestniczyły w Kongresie pod opieką swoich rodziców.
Drodzy Rodzice, poprzez uczestnictwo w Kongresie pokażcie swoim dzieciom jak bliski jest
Wam Bóg. Uczestnictwo Polonii w Kongresie będzie naszym świadectwem wiary i
aktywności wobec innych grup etnicznych wyznających tę samą wiarę w naszej
archidiecezji. Daj szansę swoim dzieciom doświadczyć „duchowej oazy”!
Siostro i Bracie, bądź z nami!
Serdecznie zapraszamy!
Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z katechetką w Państwa szkole.
Wkrótce otrzymają Państwo informacje o stronie internetowej.
Z wyrazami szacunku,
Rev. Marek Smółka i Marta Stepniak

r.

