INFORMATOR

Nasi Jubilaci

Zofia Dowgird 05.05 - 95 lat

Anna Górska 17.05 - 84 lata

Barbara Sowa 23.06 - 93 lata

Karmena Stańkowska 01.05 - 82 lata

Piotr Sąsiada 17.06 - 94 lata

Jadwiga Brzezicka 08.06 - 92 lata
Feliks Płaszewski 08.05 - 87 lat

Pelagia Kowalczyk 11.06 - 85 lat

Waleria Wierzbowska 15.06 - 84 lata
Krystyna Dominik 30.06 - 81 lat

Marianna Pietrzyk 01.05 - 80 lat
Henryk Dominik 07.05 - 80 lat

Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły,
biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. (Iz 40,31)

Jan Pospiszył

Chrzest Święty
przyjęli

ur. 29 czerwca 2010 r. we Wrocławiu
chrzest: 24 kwietnia 2011 r.

Marta Antonina Niemiec

ur. 26 listopada 2010 r. we Wrocławiu
chrzest: 1 maja 2011 r.

Hanna Katarzyna Skupińska

ur. 11 października 2010 r. we Wrocławiu
chrzest: 1 maja 2010 r.

Michał Andrzej Świtalski

ur. 28 października 2010 r. we Wrocławiu
chrzest: 20 maja 2011 r.

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich.

(Ef 4, 5)

W związek małżeński
wstąpili

Marcin Witold Świtalski
Małgorzata Monika Hordyńska
ślub: 20 maja 2011 r.

Jacek Witold Kratsch
Katarzyna Elżbieta Hodowańska
ślub: 18 czerwca 2011 r.

Miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko
znosi. Miłość nigdy nie ustaje. (1 Kor 13, 7-8)

38

Słowo Parafialne 78/VI/2011

Do wieczności
zostali powołani

Informator

śp. Krystyna Jaroń

śp. Przemysław Wierbiłowicz

śp. Elwira Wołoszyn

śp. Regina Rapp

ur. 27 maja 1942 r. we Lwowie
zm. 1 maja 2011 r. we Wrocławiu
ur. 6 września 1931 r. w Warszawie
zm. 5 maja 2011 r. w Oławie

ur. 17 kwietnia 1986 r. w Nowej Rudzie
zm. 24 maja 2011 r. w Warszawie
ur. 27 stycznia 1923 r. w Jawczycach
zm. 10 czerwca 2011 r. w Opolnicy

Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera.
Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy
żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył,
aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. (Rz 14, 7-9)

MODLITWA

Jezu Chryste,
w świecie bez ostatecznej gwarancji,
Ty jesteś oparciem.
W świecie pełnym kryzysów i katastrof,
Ty darujesz bezpieczeństwo.
Panie, przyjdź także do mnie,
wypełnij moje serce
i pozostań przy mnie na zawsze.
Tobie powierzam moje kruche życie:
moją winę i moją zawodność,
mój lęk i moje troski,
moją tęsknotę za pokojem.
Ty bądź również moim Panem i moim Bogiem,
moim schronieniem i moim pokojem,
moją nadzieją i moją pociechą,
moją pomocą i moją ufnością,
moim fundamentem i moją podporą.
Autor nieznany
Tłumaczył: ks. Jan Krzywoń
Hannover, 10 kwietnia 2011 r.
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Wakacje 2011

WAKACYJNA WYSTAWA
FOTOGRAFICZNA

Wakacje. Cudowny czas, w którym wielu z nas zapakuje plecaki czy walizki i ruszy
w podróż. Pod ręką znajdzie się zapewne sprzęt do robienia zdjęć - od aparatu w telefonie komórkowym po profesjonalną lustrzankę. Zwykle też po powrocie spotykamy się
ze znajomymi, aby powspominać, podzielić się wrażeniami, zdjęciami.

Wzorem ubiegłego roku chcemy zaprosić do pokazania również naszym parafianom najpiękniejszych miejsc i chwil tegorocznych wakacji. Zapraszamy do
uczestnictwa w powakacyjnej wystawie fotograficznej w naszej sali parafialnej.
Każdy może zaprezentować do 3 zdjęć w formacie 20x30 cm. Proponujemy tak
duży format z dwóch powodów: po pierwsze - sala jest duża i fotografie muszą być
widoczne, po drugie - często nawet niepozorny (w formacie 10x15) widoczek przy takim
powiększeniu zapiera dech w piersiach.
Termin dostarczenia prac: 11 września br. na ręce Iwony Orawskiej lub w kancelarii
parafialnej. Wystawę mamy nadzieję otworzyć w niedzielę 25 września.
Jacek Sowa, Iwona Orawska

SŁOWO PARAFIALNE

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu
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