
OPIEKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
MATKI MIŁOSIERDZIA 

 

POD TWOJĄ OBRONĘ 

UCIEKAMY SIĘ 
 

serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli i 

katechetów do wzięcia udziału w Opiekach 

Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 

 

14  listopada 2019 

– godz. 10.30 – Loteria misyjna 

 (patrz załącznik nr.1) 

Uwaga: nauczyciel/uczestnik Opiek NMP, powinien 

informować uczniów i ich rodziców /opiekunów o 

możliwości uczestniczenia i warunkach loterii. 

 

– godz. 11.30 – spotkanie uczniów klas 5-8 

z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, 

które wygłoszą katechezę na temat 

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISJONARZEM...”. 

Spotkanie odbędzie się w dużej sali w Domus Maria 

(ul. Aušros Vartų 12); 

 

 

 

 

Rejestracja obowiązkowa 

Zainteresowanych katechezą dla uczniów prosimy o zgłoszenia w CKAW do 4 listopada do godz. 

16.00. 

Dla uczestników (nauczycieli i uczniów) zostaną wydane zaświadczenia, potwierdzające udział w 

spotkaniu. UWAGA: ilość miejsc ograniczona (nauczyciel może zgłosić grupę nieprzekraczającą 10 

osób). 

O godz. 13.00 zapraszamy do wspólnej modlitwy na Mszy św.  

z udziałem nauczycieli, katechetów i uczniów. 
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Załącznik nr. 1 

 

 

Loteria misyjna 

 

I TY MOŻESZ 
POMÓC 

MISJONARZOM... 

 

REGULAMIN LOTERII 
 Loteria jest organizowana przez Centrum Katechetyczne Archidiecezji Wileńskiej i 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. W organizacji loterii mogą wziąć udział nauczyciele religii z 
uczniami. 

Loteria misyjna polega na tym, że razem tworzymy losy, tzn. zbieramy rzeczy do losowania. 

Loteria odbędzie się w czasie Opiek Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zebrane pieniądze przekażemy na 

Adopcję Serca, czyli opłacenie szkoły dla uczniów lub uczniów (w zależności, ile zbierzemy finansów) 

w Kamerunie. Szkoła dla jednego dziecka w Essengu (miejscowość w Afryce, w KAmerunie) kosztuje 

50 euro za rok. 

WARUNKI UDZIAŁU 

 W celu dokonania zgłoszenia do udziału w tworzeniu loterii należy wypełnić formularz na 

stronie katechetika.lt do 18 października 2019 r.  

I ETAP: 

Nauczyciel wybiera chętną klasę i organizuje w klasie lub w szkole zbieranie przedmiotów na 
rzecz Misji. 

Uczniowie przynoszą: 
- zabawki, 
- przybory szkolne,  
- książki. 
Przedmioty mogą być używane, ale w dobrym stanie. Każdą rzecz należy włożyć do foliowego, 

przezroczystego woreczka.  
 
Uwaga: nauczyciel powinien uzgodnić akcję z administracją szkoły, informować uczniów i ich 

rodziców/opiekunów o możliwości uczestnictwa i warunkach loterii. 
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II ETAP: 

 Zebrane przedmioty należy dostarczyć do Centrum Katechetycznego Archidiecezji Wileńskiej 

do 4 listopada 2019 r. Za pomoc w organizacji loterii dla uczestników (nauczycieli i uczniów) zostaną 

wydane podziękowania, potwierdzające udział w organizacji loterii misyjnej. 

 

PODSUMOWANIE 

 Loteria misyjna odbędzie się 14 listopada w domu parafialnym przy kościele pw. św. Teresy w 

Wilnie. Początek o godz. 10.30. Wszystkich chętnych uczniów, którzy przybędą na Opieki NMP do 

Ostrej Bramy zapraszamy do wzięcia udziału w loterii misyjnej przeznaczonej na Adopcję Serca. 

Loteria jest dobrowolną ofiarą, jako uczynek miłosierdzia. Każdy los jest wygrany, kosztuje 0,50 euro 

centów.  

 Adopcja Serca na odległość, to program pomocy w kształceniu dzieci i młodzieży z biednych 

czy też osieroconych rodzin, ale to przede wszystkim otwarcie swego serca dla tych, którzy czekają na 

miłosierną miłość. Wyraża się ona w konkretnej materialnej pomocy dającej szansę na edukację. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://misje.siostryodaniolow.pl/ 

 

Uwaga: nauczyciel/uczestnik Opiek NMP, powinien informować uczniów i ich rodziców /opiekunów o 

możliwości uczestnictwa i warunkach loterii. 


