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Szanowni Państwo,
Z wielką radością mam zaszczy zaprosić Państwa wraz z dziećmi na pierwszy w historii Polonii
Rodzinny Kongres Modlitwy 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 i potrzeby modlitwy przez dzieci i młodzież. Ukazanie młodym potencjału
tkwiącego w modlitwie, 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.
W ramach Kongresu Archidiecezja Chicago pragnie uhonorować Państwa zaangażowanie i wysiłek
włożony w katolickie wychowanie swoich dzieci i zaprosić Państwa do przeżycia wspólnej
Eucharystii i modlitwy w gronie rodzin szkół polonijnych. Podczas Mszy św. udzielone zostanie
specjalne błogosławieństwo rodzin.
Uroczysta Msza św. w katedrze Holy Name
22 kwietnia 2018
2:30 pm do 4 pm
Holy Name Cathedral
730 N Wabash Ave
Chicago, IL 60611
Informacje o Kongresie
Rodzinny Kongres Modlitwy odbędzie się w dniach od 7 do 22 kwietnia 2018 r. Tematem
przewodnim Kongresu jest modlitwa, a jego główne hasło to „Przebudzenie”.

Kongres będzie prowadził 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
• Koncerty
• Msza św. w katedrze Holy Name na zakończenie Kongresu i roku katechetycznego. Podczas
Mszy będzie miało miejsce wręczenie wyróżnień dyrektorom szkół polonijnych.
Szczegółowy kalendarz jest dołączony do zaproszenia.

Informacje porządkowe:
1. Po zakończeniu koncertów przy wyjściu będzie możliwoś złożenia dobrowolnej ofiary
dla wykonawców.
2. Taca będzie zbierana tylko podczas Mszy św. w dniu 22 kwietnia.
3. Dzieci i młodzież będą uczestniczyły w Kongresie pod opieką swoich rodziców.
Zapraszam do wzięcia również udziału w konkursie: „Co Jezus mówi do Ciebie w
modlitwie?” Regulamin konkursu został już Państwu przekazany przez katechetów.
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,
Marta Stepniak

r.

