CZY CHCESZ ZDOBYĆ WIĘCEJ
INFORMACJI NA TEMAT INICJATYWY
ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ?
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE O PODSTAWOWYCH
KWESTIACH ODNÓW MÓJ KOŚCIÓŁ!

„Podstawowe kwestie inicjatywy Odnów mój Kościół” jest 90 minutową prezentacją
składającą się z części informacyjnej i dyskusyjnej o znaczeniu Odnów mój Kościół dla
Kościoła w Chicago. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym dlaczego
podejmujemy tę inicjatywę, jeżeli chcesz dowiedzieć się, co wydarzy się w przyszłości i
w jaki sposób Ty sam możesz odegrać ważną rolę w tej inicjatywie, weź udział w jednej z
sesji zaplanowanych na najbliższy rok! Poniżej zamieszczamy miejsca i terminy spotkań,
które odbędą się do końca sierpnia. Aby uzyskać terminy spotkań zaplanowanych do
końca roku, prosimy skorzystać z podanego poniżej linku i odwiedzić stronę rejestracji.
• Wtorek 18 lipca od 7:00 do 8:30 p.m. (w języku polskim) w parafii św. Tomasza
Becketa (1321 North Burning Bush Lane w Mount Prospect)
• Sobota 22 lipca od 10:00 do 11:30 a.m. (w języku hiszpańskim) w parafii św.
Genevieve (4835 West Altgeld Street w Chicago)
• Wtorek 25 lipca od 1:00 do 2:30 p.m. w parafii św. Anny (3010 Ridge Road w Lansing)
• Poniedziałek 31 lipca od 10:00 do 11:30 p.m. (w języku hiszpańskim) w parafii św.
Galla (5511 South Sawyer Avenue w Chicago)
• Czwartek 10 sierpnia od 7:00 do 8:30 a.m. w parafii św. Jana Brebeuf (8307 North
Harlem Avenue w Niles)
• Niedziala 13 sierpnia od 10:30 do 12:00 p.m. w parafii Pięciu Braci Męczenników
(4327 South Richmond Street wChicago)
• Wtorek 15 sierpnia od 7:00 do 8:30 p.m. (w języku polskim) w parafii św. Ferdynanda
(5900 West Barry Avenue w Chicago)
• Czwartek 17 sierpnia od 7:00 do 8:30 p.m. w Notre Dame de Chicago (1335 West
Harrison Street w Chicago)
• Czwartek 24 sierpnia od 7:00 do 8:30 p.m. (w języku hiszpańskim) w parafii Naszej
Pani z Góry Karmel (1101 North 23rd Avenue w Melrose Park)
• Wtorek, 29 sierpnia od 1:00 do 2:30 p.m. w parafii św. Galla (5511 South Sawyer
Avenue w Chicago)
Zarejestruj się przez Internet korzystając z linku: Register for RMC 101
lub odwiedź stronę internetową:
https://drive.google.com/drive/folders/0By8JgkuP_ApKdFh1b2EzRGcwMGs
Kiedy znajdziesz się na tej stronie, kliknij dwukrotnie na zakładkę w wybranym języku,
aby zapoznać się z propozycjami. Następnie wpisz swoje dane i wybierz datę spotkania,
w którym chcesz uczestniczyć. Zakończ klikając „SEND” w górnym prawym rogu ekranu.
Możesz zarejestrować się również dzwoniąc do Gema Ramirez pod numer: 312.534.8215

