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II KONGRES MŁODZIEŻY POLONIJNEJ 

Warszawa: 28 lipca – 5 sierpnia 2018 r. 

 

Czcigodny Księże Rektorze – Koordynatorze!  

W dniach od 28 lipca do 5 sierpnia 2018 roku odbędzie się II Kongres Młodzieży 
Polonijnej. Jego inicjatorami są: Komisja Konferencji Episkopatu Polski  ds. Polonii                
i Polaków za Granicą, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży, Młodzieżowa Agencja Informacyjna. Mam nadzieję,                    
że w przygotowanie i organizację tego wydarzenia włączą się też Polskie Misje Katolickie           
i duszpasterskie ośrodki polonijne. Mam na myśli głównie promocję, przekazanie informacji, 
oddelegowanie na Kongres przedstawicieli młodzieży, a także udział w Kongresie 
duszpasterzy polonijnych. Byłbym też bardzo wdzięczny za propozycje merytoryczne 
odnośnie do programu Kongresu. W tym właśnie celu kieruję niniejsze słowa informacji          
i apelu na adres Księdza Rektora/Koordynatora duszpasterstwa polskojęzycznego. 

Kongres rozpocznie się w sobotę 28 lipca w godzinach popołudniowych, a zakończy 
w niedzielę 5 sierpnia w południe. Miejscem Kongresu będzie Dom rekolekcyjny „Dobre 
Miejsce” w Warszawie (ul. Dewajtis 3). Uczestnicy Kongresu będą korzystać z gościny 
rodzin pobliskich warszawskich parafii.  

Liczymy, że w Kongresie weźmie udział podobna liczba osób jak w roku ubiegłym, 
czyli od 250 do 300 (w tym 100 ze Wschodu) w przedziale wiekowym od 18 do 30 roku 
życia. 

Hasło Kongresu „Wiarą powołani” (nawiązujące do Synodu biskupów poświęconego 
młodzieży) wyznacza program i kierunek spotkania – refleksja nad chrześcijańskim 
powołaniem i odkrywanie „powołania w powołaniu” oraz sposobów ich realizowania we 
współczesnym Kościele i świecie. 

 

         Bp Wiesław Lechowicz 
    DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ 

              Pl-01-015 Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6 
                  tel.+48 (22) 530-48-69, e-mail: emigracja@episkopat.pl 



Szczególnego charakteru Kongresu nada 100. rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Młodzież kongresowa będzie uczestniczyć w okolicznościowych 
uroczystościach, w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, a także będzie mieć 
okazję zapoznać się z miejscami historycznymi na terenie Warszawy. 

Zwracam się z serdeczną prośbą o zainteresowanie się tą inicjatywą i zapoznanie z nią 
duszpasterzy z poszczególnych ośrodków (misji) polonijnych. Proszę o dołożenie starań          
i zachętę, tak by ta informacja dotarła do młodych ludzi, zaangażowanych już lub mających 
szansę zaangażować się duszpastersko w naszych misjach. Będę wdzięczny Księdzu 
Rektorowi/Koordynatorowi za wytypowanie na Kongres odpowiednich osób (w ilości nie 
większej niż 3 z jednego ośrodka duszpasterskiego).   

Zgłoszenia delegatów na Kongres proszę przesyłać za pomocą stosownego formularza 
dostępnego na stronie www.kongresmp.pl na adres Biura Kongresu 
kongresmlodziezy@gmail.com (facebook.pl/KongresMłodzieżyPolonijnej) w terminie do 30 
marca 2018 roku. Zapisanie określonych osób na listę uczestników wiąże się z otrzymaniem 
potwierdzenia z Biura Kongresu o przyjęciu zgłoszenia. Telefony do Biura: 0048 68 453 92 
73; tel. kom: +48 603 969 661. Dyrektorem Biura jest Łukasz Brodzik. 

Koszty związane z pobytem na Kongresie pokryją jego organizatorzy, natomiast 
koszty podróży uczestnicy lub ośrodek, który reprezentują. Koszty podróży dla młodzieży       
z krajów Europy Wschodniej zostaną pokryte przez organizatorów. 

Dalsze, bardziej szczegółowe, informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym. 
W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Biurem Kongresu Młodzieży 
Polonijnej lub z Biurem Duszpasterstwa Emigracji Polskiej (emigracja@episkopat.pl). 

Korzystam z okazji, aby podziękować Czcigodnemu Księdzu za zrozumienie i 
włączenie się w tę inicjatywę, która może pozytywnie zaowocować nie tylko w życiu 
uczestników Kongresu, ale i w duszpasterstwie polonijnym. 

  Z wyrazami szacunku i modlitwy, a także z pasterskim błogosławieństwem 

     

      bp Wiesław Lechowicz   
                                            Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  
 


