
                                                                   

 
 
 
 

„Albowiem Dziecię nam się narodziło 
Syn został nam dany.”     /Iz 9,5/ 

 
 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Dzieci! 
 

W Noc Bożego Narodzenia 
 Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. 

Wpatrzeni w Tajemnicę Wcielenia, 
 wielbimy Boga i dziękujemy Mu 

za dar Jego Syna Jezusa Chrystusa. 

Otwórzmy nasze serca na przyjęcie Zbawiciela, 
który przychodzi do nas jako Człowiek. 

 
Niech to Boże Narodzenie przyniesie nam wszystkim 

pokój w rodzinach, miłość, radość i szczęście, 
by wszystkie trudne sprawy zostały rozwiązane. 

Życzymy Wam błogosławieństwa Bożej Dzieciny, 
spokojnego, rodzinnego przeżywania świąt. 

 
Z pamięcią w modlitwie 

 
 Sr. Anna Strycharz MChR wraz z Kapłanami i  Katechetami 

Polskiego Programu Religijnego 
 

Przypominamy, że lekcje religii w Nowym Roku zaczynamy Mszą św. w kościele:  
 klasy piątkowe -  8 stycznia 2021, godz. 5:00pm 
 klasy sobotnie - 9 stycznia 2021, godz. 9:00am 

 W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA NIE BĘDZIE SPOWIEDZI O GODZ. 4:30PM . 
 MSZA ŚWIĘTA BĘDZIE WEDŁUG NIEDZIELNEGO PROGRAMU Z RACJI 

                    UROCZYSTOŚCI MATKI BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
 

 
 

             
 



 
Chicago 4 grudnia,2020 roku 

 
 

 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie 
 
Serdecznie pozdrawiam w święty czas Adwentu. Choć to adwentowe oczekiwanie na Narodziny Zbawiciela jest 
inne niż w poprzednie lata, pragnę zachęcić Was Drodzy Rodzice i Opiekunowie, do radosnego oczekiwania. 
Maryja z Józefem pokonali wiele trudności oczekując na narodziny Syna Bożego Jezusa. Niech będą dla Was 
umocnieniem w przeżywanych trudach dnia codziennego. Oddawajcie swoje życie pod Ich opiekę, a z pewnością 
będzie Wam łatwiej w życiu.  Ja ze swej strony zapewniam o wsparciu modlitewnym. Zachęcam do uczestnictwa 
w Roratach. Roraty z udziałem dzieci odbywają się  w środę o godz. 6:45 wieczorem w kościele. 
W tym roku nie będzie specjalnej spowiedzi adwentowej dla dzieci. Jeżeli dzieci nie mogły być w I Piątek 
Miesiąca, to zapraszam na spowiedź parafialną,  w czwartek – 17 grudnia od 9 do 10 rano lub od 6 do 9 
wieczorem.  
Zachęcam także do wsparcia projektu adwentowego z naszego Polskiego Programu – wsparcie Misji na Haiti. 
Proszę o zapoznanie się z poniższym listem.  
 

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie, 
 
Grupa wolontariuszy wspiera dzieła Misjonarzy Ubogich przez ostatnie 13 lat. Każdej jesieni, dzięki hojności 
ludzi dobrej woli, wysyłamy kontenery z żywnością, produktami pierwszej potrzeby, oraz środkami higienicznymi 
na Haiti, Jamajkę oraz do Kenii. Dary te są ogromną pomocą dla ubogich ludzi z krajów misyjnych, oraz 
wielkim wsparciem dla misjonarzy, którzy poświęcili całe swoje życie służbie ubogim. 
 
Jest nam bardzo przykro że, z powodu pandemii, w tym roku, nie będziemy mogli w sposób podobny do lat 
poprzednich wysłać kontenera z żywnością do placówek misyjnych. Wiemy jednak, że pomimo zagrożenia 
swojego zdrowia i życia, misjonarze dzielnie kontynuują opiekę nad ubogimi. Chociaż wszyscy odczuliśmy 
negatywne skutki oraz ograniczenia związane z pandemią, zdajemy sobie sprawę, że pandemia w jeszcze 
bardziej bolesny sposób dotyka ubogą ludność krajów 3-go świata: osoby bezdomne, chore oraz 
niepełnosprawne. 
 
Poruszeni ogromnymi potrzebami Misjonarzy Ubogich oraz ich podopiecznych w tym trudnym okresie, 
postanowiliśmy zamiast wysyłki kontenera, zebrać i przesłać misjonarzom fundusze na zakup jedzenia oraz 
artykułów pierwszej potrzeby. Zwracamy się do Was z wielką prośbą o wsparcie finansowe tego dzieła! 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe tego dzieła, w szczególny sposób podczas okresu 
Adwentu. Każde dziecko dostanie pudełeczko wraz z informacjami jak można pomóc, prosimy o zwrot donacji do 
10 stycznia. Pudełeczka z donacją będzie można oddać 8 lub 9 stycznia w szkole do biura katechetycznego 
siostrze Annie Strycharz lub katechetom na lekcji religii.    
Wierzymy, że i w tym roku, dzięki Bożej łasce, wspólnymi siłami jesteśmy w stanie uczynić bardzo wiele, aby 
nakarmić i otoczyć opieką ubogie dzieci, dorosłych oraz osoby starsze z krajów misyjnych. Są oni umiłowanymi 
dziećmi Bożymi, których Pan postawił na naszej drodze i powierza naszej opiece. 
 
Niech Pan obdarzy Was pokojem, radością serca oraz ufnością, że dzięki Bożej łasce przetrwamy ten trudny 
okres pandemii. 
Bóg Zapłać! 
 
S. Anna Strycharz i Wolntariusze MOP ( Missionaries of the Poor) 


