INFORMATOR

Chrzest Święty
przyjął

Maciej Mateusz ŚNIEGOŃ

ur. 11 lipca 2011 r. w Trzebnicy, chrzest: 23 października 2011 r.

Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została
łaska według miary daru Chrystusowego. (Ef 4,5-7)

Nasi Jubilaci

Halina Biler 10.11 - 89 lat

Matylda Kołcz 26.12 - 82 lata

Irena Kozak 01.12 - 85 lat

Lidia Wyżgowska 02.12 - 80 lat

Marta Nowodworska 23.11 - 86 lat

Ryszard Czyrsznic 25.12 - 83 lata

Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców
ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu
daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na
skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
(Iz 40,28-31)

Do wieczności
został powołany

śp. Stefan KAYSER

ur. 6 grudnia 1949 r. w Poznaniu, zm. 10 grudnia 2011 r. we Wrocławiu

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)
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Narodzenie Pańskie 2011

„Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia
przed obliczem Pana, bo idzie!“
Psalm 96

Święta Narodzenia Pańskiego to czas radości z przyjścia Zbawiciela na świat.
W tajemnicy narodzenia tkwi moc, którą pragniemy się dzielić składając sobie
życzenia i dzieląc się wigilijnym opłatkiem.
Życzymy, by świąteczny czas wzbudzał radość, nadzieję i pokój. Niech upłynie w zdrowiu, bez trosk, pośpiechu, wśród bliskich osób i przyjaciół. Niech
dobry Bóg obdarzy błogosławieństwem każdy dzień roku 2012.
Życzą duszpasterze, Rada Parafialna
oraz redakcja Słowa Parafialnego
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