Підніматися до нових вершин!
Запрошуємо усіх чоловіків на день віднови та духовних роздумів,
який відбудеться 4 жовтня 2014! Реєструйтеся прямо зараз!
Роздуми над чоловічою духовністю з відомим автором, лектором та
радіоведучим Марком Гуком (Mark Houck). Марк є ревним
католиком, мирянином, який виступав перед тисячами чоловіків на
тему справжньої мужності.
Дізнайтеся, як зібрати сили, щоб впоратися із стресом, проблемами і
втратами з о. Ярославом Налисником, який крім своїх пасторальних
обов'язків, служить капеланом у лікарні, та є членом комітету з питань
етики в Дана-Фарбер Інституті раку в Бостоні.
На вас чекають блискучі промови та нагода спілкування з іншими
чоловіками, які переживають радощі та життєві проблеми

в

реальному світі!
Просимо реєструватися через вашу парафію або безпосередньо за
телефоном (203) 324 4578 для участі у цікавій події, про яку ви не
пошкодуєте.
Запрошуємо взяти участь з іншими чоловіками у цій Епархіальній
Чоловічій Конференції, яка відбуватиметься у Семінарії Св. Василія
Великого у Стемфорді, з 8:30 ранку до 4:30 вечора.
Плануйте вже сьогодні!

2:00

Отець Ярослав Налисник був рукоположений у
підпільній Українській Католицькій Церкві у
Львові в 1990 році. Працював військовим лікарем,
зараз є парохом парафії Христа Царя та Деканом
Бостонським для українців католиків. Отець також
служить капеланом у лікарні, та є членом комітету
з питань етики в Дана-Фарбер Інституті раку в
Бостоні

Епархіальна Чоловіча Конференція
4 жовтня, 2014
Нова Євангелізація
8:30

Прибуття та реєстрація

9:30

Вітальне слово та початкова молитва - о. Богдан
Данило

2:45

Кава

3:00

Дискусія з о. Налисником та Марком Гуком

4:00

Божественна Літургія –
Преосвящ. Владика Павло Хомницький

5:00

Від’їзд

Представлення Владики Павла Хомницького
10:00

Промова Владики Павла Хомницького

10:45

Кава

11:00

Чоловіча духовність – Марк Гук (Mark Houck)
Відомий автор, лектор, радіоведучий, ревний
католик та мирянин, який виступав перед
тисячами чоловіків на тему справжньої мужності.
Співзасновник товариства Тhe King’s Men, метою
якого є виховання чоловіків по всій країні до
виконання їхньої місії Лідерів, Захисників та
Годувальників.

12:00 - 2:00

Сповідь (триватиме під час обіднього часу)

12:30

Обід

о. Ярослав Налисник:
Від ран до зцілення: протидія стресам,
проблемам та втратам

