Dragi župljani i prijatelji!
Ove godine, Chicago slavi 100 godina svojih početaka okupljanja oko Velike
Gospe. Putovanje je počelo davno, hod je dugačak, naporan i ponosan. Ove godine
sjećamo se početaka i tražimo inspiraciju za nove početke i nova nadahnuća.
Htjeli bismo da i Vi s nama podijelite ovaj događaj. Bili bismo radosni ako biste
nam se pridružili na taj svečani dan, utorak 15. kolovoza 2006.
• Pripremamo se devetnicom kako bismo duhom pronikli tajne našeg puta i
postojanja. Devetnica počinje u nedjelju 6. kolovoza. Održava se svaku
večer u 7 sati. Svaku večer imati ćete prigodu čuti novog gosta, novu
inspiraciju i novu temu!
• Na dan Velike Gospe s nama će biti i ponosni i poznati Sinjski alkari,
Škole, društva, klubovi, 10 izvrsnih orkestara koji sudjeluju u procesiji,
uključujući i poznati orkestar američke mornarice, tisuće ljudi koji dijele s
nama zajedništvo duše. Procesija počinje u 10 sati ujutro. Taj dan
pripremamo i veliki vatromet u čast ove obljetnice.
• Kao i svake godine šaljemo vam dvije karte za velike nagrade ($5,000).
Izvla…enje ƒe biti u 10 sati nave…er na sam blagdan. Molimo vas kupite ih
ili prodajte, te odreske s uplatom vratite u naš ñupni ured. Ako trebate za
vaše prijatelje dodatne lutrije nazovite naš ñupni ured .
• Svakako ovaj dan ƒe vam biti ljepši i zbog ponude mnogih hrvatskih
posebnosti uključujući pečenju janjetinu s napomenom ako ñelite kupiti
cijelo ili pola janjeta, javite nam unaprijed.
• Zabava, glazba i zajedništvo …ekaju na vaš dolazak! Ove godine imati ƒemo
veliki broj glazbenih sastava koji ƒe Vas ugodno zabaviti, uključujući
Dražena Žanka iz Hrvatske.
• Naša župa je tiskala i prigodne razglednice koje možete dobiti na dar u
župnom uredu i poslati svojim prijateljima i rodbini.
• Parkiranje će biti na raspolaganju. Šaljemo Vam jednu kartu za parkiranje
bilo gdje u našem susjedstvu. Više informacija o parkiranju bit će na našoj
web stranici www.stjeromecroatian.org

U nadi da se vidimo,
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