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Ach, co to byâ za œlub!
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Wiem, Īe pani Pelagia ma swoje
staáe miejsce po lewej stronie oátarza
w koĞciele Ğw. Trójcy, ale Īeby specjalnie uczciü jej jubileusz, a takĪe to
wszystko, co zrobiáa dla innych ludzi
oraz naszej para¿i, uznaáem, Īe najlepszym miejscem dla takiego ĞwiĊta
bĊdzie sanktuarium Ğw. RochaPyZLá
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 ĩyczymy zdrowia i wszelkiej
pomyĞlnoĞci, bliskoĞci osób bliskich,
a przede wszystkim, Īeby speániáy siĊ
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Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” przyâĆcza siċ do wszystkich
z serca pâynĆcych īyczeĕ. Niech dopisuje Pani zdrowie, a Bóg otacza
swojĆ opiekĆ i szczodrobliwoğciĆ.
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Daria i Adam
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Młodej Parze życzymy wszelkiej
pomyślności, szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji
wszystkich wspólnych planów.
redakcja
JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje
zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na áamach „CzO”, przynieĞ lub przyĞlij
swoją Ğlubną fotogra¿Ċ do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To
nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Najserdeczniejsze
życzenia
z okazji 90. urodzin

Babci Janiny
składa
prawnuczka
Ula

Kupuj każdemu ze swoich dzieci co roku jakąś specjalną ozdobę na choinkę. Kiedy będą się
wyprowadzać do swoich domów, zapakuj wszystkie te ozdoby i wręcz im jako prezent
na nowe mieszkanie.

Z okazji 40. rocznicy ślubu,
Kochanym Jubilatom

Teresie i Adamowi Rychlakom
wiele zdrowia, miłości
i błogosławieństwa Bożego
na kolejne lata wspólnego
życia,
życzą
dzieci z rodzinami
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Blanka - córeczka
Blan
reczka paĕstwa Iwony i Ja
Jacka
a Okoniów z Wieruszowa, ur. 9.12.2017
9.12.2017r., waga 3580g
358
Zuzia - córeczka paĕstwa Karoliny i áukasza Góreckich z Mieleszyna, ur. 11.12.2017r., waga 3570g
Wiktoria - córeczka paĕstwa Moniki i Dawida Drapiewskich z Bierzowa, ur. 12.12.2017r., waga 3990g

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!
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