Dwa spotkania online: 22 i 29 kwietnia od 7 p.m. do 9 p.m.
Główni prelegenci wydarzania to:

Arcybiskup Grzegorz Ryś
o. Michał Olszewski SCJ
I DZIEŃ:
„Mocni wiarą albo koniec Kościoła”
Na naszych oczach dokonują się zmiany
na miarę epoki. Z jednej strony budzą
one trwogę, z drugiej zachwycają
kreatywnością. Chrześcijanie, obecnie
bardziej niż dotąd wezwani są do przyjęcia
zdecydowanej postawy i odwagi
w składaniu świadectwa.

II DZIEŃ:
„Mocni wiarą jak Józef”
Papież Franciszek w bieżącym roku dał nam
szczególny dar – Rok Świętego Józefa.
Święty Cieśla chwyta za serce każdego:
ojców, matki, samotnych, narzeczonych,
umierających, będących w trudnościach
finansowych, zagubionych. Jest patronem
na miarę naszych potrzeb i czasów.

Program każdego dnia Kongresu obejmuje:

• Konferencję głównego prelegenta (keynote speaker)
• Panel dyskusyjny związany z tematem dnia
• Modlitwy
• Świadectwa

Każde spotkanie będzie prowadzone i animowane przez gospodarzy dnia

OD 23 DO 28 KWIETNIA MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
Piątek 23 kwietnia godz. 7 p.m.

Sanktuarium św. Jana Pawła II

Msza św. i Litania do św. Jana Pawła II

Sobota 24 kwietnia godz. 7 p.m.

Parafia św. Ferdynanda

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela 25 kwietnia godz. 11 a.m.

Parafia św. Tomasza Villanovy

Msza św.

Niedziela 25 kwietnia godz. 11:30 a.m.

Parafia św. Fabiana

Msza św.

Poniedziałek 26 kwietnia godz. 8 a.m.

Polska Misja św. Trójcy

Msza św.

Wtorek 27 kwietnia godz. 7 p.m.

Parafia św. Władysława

Msza św. i Różaniec

Środa 28 kwietnia godz. 7 p.m.

Parafia św. Franciszka Borgii

Msza św. i Litania do św. Ojca Pio

Uczestnictwo w powyższych Mszach św. i nabożeństwach jest możliwe na miejscu lub
zdalnie. W przypadku uczestnictwa na miejscu, wymagana jest rejestracja. Linki do rejestracji
i / lub transmisji internetowej znajdują się na stronach poszczególnych parafii.

NASI PRELEGENCI

Arcybiskup Grzegorz Ryś

Ojciec Michał Olszewski SCJ

Metropolita łódzki. Arcybiskup Ryś jest
przewodniczącym Zespołu ds. Nowej
Ewangelizacji przy Konferencji
Episkopatu Polski oraz członkiem Rady
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego (KEP).

Sercanin, dyrektor Grupy i Radia Profeto,
ceniony rekolekcjonista, związany
z Odnową w Duchu Świętym, autor wielu
książek, m.in.: „Żyć w Duchu Świętym”,
„Egzorcyzm”. Prowadzi popularnego bloga
z komentarzami liturgicznymi na każdy
dzień (slowopana.com).

Link do rejestracji:
surveymonkey.com/r/V5XG2NR
Więcej informacji dostępnych jest na:
polonia.archchicago.org/kongres
facebook.com/PoloniaArchChicago

