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W uroczystym dniu urodzin składam serdeczne
życzenia: wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze i
najciekawsze... Niech nigdy nie brakuje szczęścia,
zdrowia pomyślności. By każda chwila życia była
radosna i słoneczna! Obfitych łask Bożych
szanownemu i drogiemu ks. Andrzejowi
Sowińskiemu z całego serca życzy parafianka:

HELENA STOSIO, lat 84

Zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia
marzeń, niesłabnącego żaru ducha w trudnej,
kapłańskiej posłudze i wielu łask Bożych. Do
życzeń dołączamy naszą modlitwę. Szczęść Boże!

ZYTA i MARIAN LORENC z MAMĄ

Mierzeszyn, Idy Marcowe 2014 roku
Błogosławieństwa Bożego na długie lata życia i

posługi kapłańskiej w naszej parafii. Z wdzięcznością
za wszelkie dobro, które dotychczas otrzymaliśmy.
Dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

RODZINA CZERWIŃSKICH

Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia,
pomyślności oraz dużo uśmiechu z okazji 50.
urodzin życzy:

RODZINA WIŚNIEWSKICH

W dniu urodzin, serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia, pogody ducha oraz wszelkiej
pomyślności i błogosławieństwa Bożego na każdy
dzień życzy:

RODZINA WLAZŁO

Z okazji urodzin, moc gorących życzeń, dużo szczęścia
i uśmiechu, spełnienia marzeń oraz samych radosnych
chwil w życiu i posłudze kapłańskiej Drogiemu Księdzu
Proboszczowi Andrzejowi Sowińskiemu życzy:

IRENA DORAWA

Drogiemu naszym sercom Przyjacielowi,
najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, obfitych łask
Bożych, spełnienia w posłudze kapłańskiej oraz zdrowia
na dalsze lata... składają:

LUCYNA i MAREK CZERWIŃSCY

Dużo szczęścia, zdrowia i radości, samych pogodnych
dni oraz spełnienia wszystkich marzeń, życzą
najdroższemu Księdzu Proboszczowi Andrzejkowi:

ZOFIA i JANKA KLUSKIEWICZ

W dniu urodzin, dużo zdrowia, szczęścia i radości,
uśmiechu na co dzień oraz samych spokojnych i
przyjemnych dni, błogosławieństwa Bożego, opieki
Matki Najświętszej życzą:

TERESA i JÓZEF BĄKOWIE
JOLANTA i MIROSŁAW WÓJCIKOWIE

Serdeczne życzenia w tym wyjątkowym dniu!
Zdrowia, by zawsze Ci towarzyszyło i sprzyjało w
realizacji marzeń, zwłaszcza tych, które dziś są
odkładane w czasie. By fantazja nigdy Cię nie
opuszczała i pozwalała zawsze znajdować kreatywne
rozwiązywania problemów. A także przyjaciół, którzy
będą Cię zaskakiwać swoją obecnością nawet wtedy,
gdy ich pozornie nie potrzebujesz. Wszystkiego
najlepszego życzy:

RODZINA KIEŁCZYKOWSKICH

Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Niech
nigdy Księdzu nie brakuje zdrowia, szczęścia,
pomyślności, by każda chwila życia była radosna i
słoneczna. Wielu łask Bożych i mocy Ducha Świętego
oraz opieki Matki Bożej życzy:

EWA ŻUREK z RODZINĄ

Z okazji urodzin życzymy Księdzu wiele radości,
zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej
kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza
Cię matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych
chwilach i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski.
Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech
Cię uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia.
Szczęść Boże!

GRAŻYNA KOWALSKA z RODZINĄ
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Z okazji urodzin życzymy Księdzu dużo zdrowia,
Bożego błogosławieństwa, wytrwałości oraz
nieustającej opieki Najświętszej Maryi Panny na
każdy dzień kapłańskiej posługi.

BORKOWSCY z KOZIEJ GÓRKI

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dużo
zdrowia, szczęścia, spokoju i pogody ducha, życzy:

RODZINA SURMA

Drogi Księże Andrzeju!

 Z okazji urodzin pragniemy złożyć Ci
najserdeczniejsze życzenia. Niech Najświętsza Maryja
Panna otacza Cię opieką i matczyną miłością,
szczególnie w trudnych chwilach. Niech wyprasza u
swego Syna wszelkie potrzebne Ci łaski. Serdeczność
otaczających Cię tutaj ludzi niech Cię uskrzydla i
pomaga dostrzec piękno i sens podejmowanego
codziennie trudu kapłańskiej posługi. Szczęść Boże!

MAŁGORZATA KLEPS z MĘŻEM i SYNAMI

Z okazji urodzin życzymy Księdzu wielu łask Bożych,
wiele radości, zdrowia, niesłabnącego zapału w trudnej
kapłańskiej posłudze. Niech Matka Boża otacza Cię
miłością i opieką. A Jezus Chrystus obdarza
potrzebnymi łaskami w trudnych chwilach. Niech cała
kapłańska posługa dodaje siły i pozwoli dostrzegać
wszelkie wartości i piękno życia. Szczęść Boże!

ANNA i JACEK ANTONIEWICZ z CÓRKAMI

W tym szczególnym dniu urodzin, dużo szczęścia,
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, wielu
pogodnych dni, oraz spełnienia wszelkich życiowych
planów i marzeń. W posłudze kapłańskiej niech Bóg
błogosławi i Matka Boża ma w swojej opiece. Życzy:

KRYSTYNA KORYCKA

Ks. Andrzejowi – proboszczowi, w uroczystym dniu
urodzin składamy serdeczne życzenia: wszystkiego
co najlepsze, najpiękniejsze i najciekawsze... Niech
nigdy nie brakuje szczęścia, zdrowia, pomyślności.
By każda chwila życia była radosna i słoneczna. Niech
Pan Bóg błogosławi każdy dzień życia, wszystkie
zamysły i działania; przynosi zadowolenie i serdeczną
wdzięczność ludzi.

RODZINA BANASIK

W dniu urodzin, dużo zdrowia, szczęścia, wielu
powodów do radości oraz spełnienia marzeń. Życzą:

FILIP, MICHAŁ i MARIOLA BALTRUKAS

Dar dla

ks. Andrzeja

od Ochotniczej

Straży Pożarnej

Mierzeszyn

... i pamiątka od Państwa
Marysi i Władka Ornowskich
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