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Zmarł ks.Teofil Cyrys, emerytowany proboszcz parafii Stara Kuźnia.     
Jutro w poniedziałek o godz.16.oo msza święta  żałobna w Starej Kuźni.  
Pogrzeb we wtorek w Parafii Brynica, która jest rodzinną parafią ks.Teofila                                                                                                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Od poniedziałku do piątku nabożeństwa majowe o godz.18.35.  
W sobotę na majowe nabożeństwo zapraszamy na godz.17.25. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 W poniedziałek msza święta wieczorna ofiarowana będzie w intencji księdza Michała 

Banasia w 2 rocznicę święceń kapłańskich. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W czwartek msza święta wieczorna ofiarowana będzie w intencji III Zakonu 
Franciszkańskiego w 24 rocznicę erygowania. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W czwartek od godz.16.oo do 18.oo okazja do spowiedzi dla dzieci.  
Do Sakramentu Pokuty winne przystąpić dzieci klas 3  i  będzie to ich druga spowiedź. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W sobotę od godz.19.15 do 21.00 w wigilię Zesłania Ducha Świętego 
CZUWANIE, które rozpocznie się krótką konferencją księdza Pawła, a następnie śpiew 
przeplatany modlitwą. Przez całe Czuwanie okazja do spowiedzi. 

Zapraszamy choćby na chwilę do kościoła w sobotni wigilijny wieczór. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W przyszłą niedzielę w Zesłanie Ducha Świętego o godz.11.oo odpustowa procesja 
Eucharystyczna wokół kościoła. Tych, którzy przyjdą na sumę prosimy o wcześniejsze 
przyjście już na godz.11.oo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W poniedziałek 29 maja, w odpust ku czci Matki Kościoła, msze święte będą 
odprawiane w godzinach: 6.30 – 8.00 – 10.00 – 16.30 – 18.00. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Przed uroczystością odpustową zapraszamy do Sakramentu Pokuty, abyśmy jak 
najlepiej mogli skorzystać z łaski odpustowych. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W sobotę przy Szkole Podstawowej nr 19 Festyn Rodzinny od godz.10.oo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W sobotę 3 czerwca na Polach Lednickich niedaleko Gniezna spotkanie młodzieży z całej 
Polski. Uczestników  czeka: doświadczenie młodego Kościoła, wspólna integracja, modlitwa                       
i niesamowita przygoda. Zapraszamy na wspólny wyjazd z młodzieżą z naszej okolicy. Z grupą 
pojedzie ksiądz Michał. Wyjazd w sobotę wczesnym rankiem, powrót w niedzielę rano.  

Szczególnie podpowiadamy ten wyjazd  młodzieży, która przyjęła Sakramenty 
Bierzmowania.   Zgłoszenia w ciągu najbliższego tygodnia u księdza Michała. 

W gablotach plakaty i bliższe informacje dotyczące wyjazdu na Spotkanie Młodych. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W Gościu Niedzielnym: *  polecamy artykuł o Wniebowstąpieniu Pańskim jako 
nowej formy obecności Jezusa pośród swoich uczniów.  

*  dzieci młodsze mają nowy numer STASIA. 
*  w Małym Gościu Niedzielnym specjalny dodatek „Patroni roku 2023”. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca. Dziękujemy za wszelkie ofiary będące wyrazem 

troski o nasz kościół. Po mszy świętej z tyłu kościoła pełniony jest dyżur.   
Bóg zapłać - dziękujemy za wszelkie dary serca. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


