Msza Świeta

« OPŁATEK 2018 »

godz. 11:00

Życzenia i dzielenie sie Opłatkiem
godz. 12:00

Apéritif

Wesołych Świąt

MENU
Przystawka
Barszcz czerwony z uszkami z grzybów

oraz

Danie główne
Pieczeń z śliwką w sosie
+

Filet z kurczaka w panierce
Gotowane ziemniaki z koperkiem
Mizeria
Buraczki na ciepło

Szczęśliwego
Nowego Roku 2018

Deser
Piernik i sernik
Napoje
Wino (1 butelka na 3 osoby),
woda mineralna, kawa lub herbata

LOTERIA FANTOWA !
NIEDZIELA 14-go STYCZNIA 2018 r.
Zapraszamy Członków i Sympatyków SITPF i AK, na tradycyjny, wspólny „Opłatek”, który odbędzie się u Sióstr
Nazaretanek (Sainte-Famille de Nazareth) przy ul. Vaugirard 49, 75006 Paryż.
W programie : Życzenia Noworoczne, dzielenie się Opłatkiem, obiad i śpiewanie kolęd a także NOWOROCZNA
LOTERIA FANTOWA! Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie co najmniej jednego fanta.

DIMANCHE 14 JANVIER 2018
Nous invitons les Membres et Sympathisants de l’AITPF et de l’Armée de l’Intérieur au traditionnel „Opłatek” qui
aura lieu chez les Sœurs de la Sainte-Famille de Nazareth, 49 rue Vaugirard, 75006 Paris.
Au programme : vœux de Bonne Année, partage de l’Opłatek, déjeuner et chants polonais de Noël et TOMBOLA !
Chaque participant est prié d’apporter au minimum un lot.

KUPON ZAPISOWY NA „OPŁATEK” do odesłania do 7 stycznia 2018 r.
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 7 janvier 2018
(ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zapisu - termin zapisów jest wymogiem restauracji)
(le nombre de places limité – décide l’ordre d’inscription – la date limite d’inscription a été imposée par le restaurant)

Monsieur/Madame......................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................
.............. .........................................................................................................................................................
Tél. ..............................................Email........................................................................................................
32 € - członkowie SITPF i AK i jedna osoba z ich rodziny
membres AITPF et Al et une personne de leur familles

36 € - inni uczestnicy
autres participants

Opłata : ____ x 32 € = ________ €

Razem = ________ €

Opłata : ____ x 36 € = ________ €

Kupon Zapisowy wraz z opłatą czekiem na konto A.I.T.P.F. należy przesłać do :
Le Bulletin d’Inscription accompagné d’un règlement par chèque à l’ordre de l’A.I.T.P.F. devront être envoyés à :

Mme Katarzyna ANDRÉ MARUCHA, 19, avenue Louis Gallet, 06 160 JUAN LES PINS

