
 

Kongres Małżeństwa i Rodziny 

 

Patronat: 
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jerzy Mazur Biskup Ełcki  

    

Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz  

 

Starosta Powiatu Ełckiego Pan Marek Chojnowski  

 

              9 - 10 grudnia 2015 r. 
 

 MOSiR Ełk - Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Kolbego 11  

 

Gość specjalny Josh McDowell. 
 

 

I dzień Kongresu - 9 grudnia 2015 r. 

 

Temat: Rodzinne „my” w małżeńskim „ja i Ty”. 
 

Zapraszamy dyrektorów i pracowników placówek oświatowych, szkół, pedagogów, 

wychowawców, nauczycieli, katechetów, rodziców, kapłanów, osoby pracujące z małżeństwami, 

instytucje, stowarzyszenia działające na rzecz dobra małżeństwa i rodziny,    oraz wszystkich 

zainteresowanych. 

 

W programie: 

 

8
30

 -  Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa w kościele p.w. Św. Rafała 

Kalinowskiego na Barankach ul. Jana Pawła II 6 

 

Hala MOSiR Ełk ul. Kolbego 11 

 

9
30 

 -  rozpoczęcie, zawiązanie wspólnoty, 

10
00 

- 13
00 

–  „Jak budować trwałe więzi małżeńskie i rodzinne?” Josh McDowell  - blok 

konferencyjny z przerwami  

13
00 

-  14
30 

- przerwa obiadowa 

14
30

 – 15
10

 – modlitwa uwielbienia, świadectwa, koronka do Bożego Miłosierdzia 

15
10

 – 16
40

   - „Ja biorę Ciebie…” – konferencja ks. Piotr Pawlukiewicz  

16
40

 – 17
00

   - przerwa                                                      

17
00

 – 18
00

   - Modlitwa o uzdrowienie relacji małżeńskich, rodzinnych, modlitwa odnowienia 

miłości między małżonkami. 

 

Koszt wejściówki 30 zł. Do dyspozycji uczestników będzie szatnia oraz  możliwość wykupienia 

obiadu w cenie 10 zł .  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe do 20 listopada lub do wyczerpania miejsc. Szczegóły na 

stronie internetowej www.tomasz.elk.pl   

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!! 

 

verte 

http://www.tomasz.elk.pl/


 

II dzień Kongresu - 10 grudnia 2015 r. 

 

XII Forum Wychowawcze Szkół 

 

Temat: Mądrość serca. 

 

Dzień drugi przeznaczony jest na spotkanie, konferencje i świadectwa skierowane do młodzieży. Zapraszamy 

młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną oraz starszą. Zapraszamy rodziców, kapłanów, dyrektorów i 

pracowników placówek oświatowych, szkół, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, katechetów, osoby 

pracujące z młodzieżą, instytucje, stowarzyszenia działające na rzecz młodzieży ,oraz wszystkich 

zainteresowanych. 

 

 

  

Hala MOSiR Ełk ul. Kolbego 11 

 

W programie:  

9
30 

   - rozpoczęcie, zawiązanie wspólnoty, 

10
00 

- 13
00 -   

„Love Story. O miłości i seksie we właściwym kontekście” - Josh McDowell blok konferencyjny 

z przerwami 

13
00 

-  14
00 

– świadectwa i program ewangelizacyjny przygotowujący do Światowych Dni Młodzieży 

 
Josh McDowell (ur. 1939 w Michigan), amerykański ewangelizator, jeden z najpopularniejszych pisarzy  chrześcijańskich 

- autor dziesiątek książek, adresowanych w znacznej części do młodzieży. Jest świetnym  mówcą, którego na całym 

świecie z zapartym tchem słuchają tysiące ludzi. Początkowo uważał się za agnostyka, jednak pod wpływem grupy 

głęboko wierzących studentów odkrył, że istnieją przekonujące dowody historyczne, przemawiające za chrześcijaństwem. 

Skutkiem tego odkrycia było głębokie nawrócenie, zawierzenie życia Bogu i doświadczenie przemieniającej mocy Jego 

miłości. Często odwiedzał Polskę – ostatnio w 2010 roku. Jest autorem lub współautorem licznych książek    

poruszających tematykę małżeństwa i rodziny oraz kształtowania relacji. Josh zawsze chętnie dzieli się świadectwem o 

tym, co Bóg uczynił w jego życiu  osobową więź ze zmartwychwstałym, żyjącym Chrystusem”…cd. świadectwa na 

stronie www.tomasz.elk.pl   

 

Udział w II dniu kongresu jest bezpłatny.  

Zgłoszenia indywidualne i grupowe do 20 listopada lub do wyczerpania miejsc. Szczegóły na stronie 

internetowej www.tomasz.elk.pl     

 

W przygotowaniu konspekt scenariusza wprowadzającego w spotkanie z Joshem – będzie do pobrania w 

październiku na stronie www.tomasz.elk.pl 

 

 

Organizatorzy: 

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej 

Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku 

Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła w Ełku 

Stowarzyszenie DUC IN ALTUM 

Stowarzyszenie Rodzina Rodzin 

 

 

http://www.tomasz.elk.pl/
http://www.tomasz.elk.pl/
http://www.tomasz.elk.pl/

