
†P a r a f i a  P o d w y ż s z e n i a  K r z y ż a  Ś w i ę t e g o  w  R u m i  

20 września 2020 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  

 W dniu dzisiejszym: 
 Zapraszamy dzisiaj uczniów klasy siódmej z rodzicami na Mszę św. o godz. 15.00. 
 Dziękujemy za ofiary złożone dziś do puszek na cele remontowo-budowlane w naszej parafii. 
 W najbliższym tygodniu:  
 W poniedziałek święto Mateusza Apostoła. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej. 
 We wtorek wieczorna Msza św. w intencji Brata Tomasza Kędzierskiego. Solenizantowi życzmy wszelkich 

Łask Bożych. Pamiętajmy w modlitwie o naszym Bracie zakonnym. 
 W środę wspomnienie Św. O. Pio.  O g. 18.00 nabożeństwo do Wspomożycielki. Po Mszy św. wieczornej 

adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20.00. 
 W czwartek o godzinie 18.00 miesięczne nabożeństwo do Wspomożycielki, oraz wieczorna Msza święta w 

intencji składanych próśb i podziękowań.  
 W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Salezjanów Współpracowników w organistówce. 
 W sobotę 26 września o g. 9.30 z placu parafialnego w Redzie-Rekowie (od ul. Kościelnej) wyruszy 

Jubileuszowa X Pielgrzymka Rowerowa do Piaśnicy. Dystans ok. 38 km – szczegółowe informacje na 
plakatach. Zapisy w dniu i miejscu startu pielgrzymki. 

 JUBILEUSZE (27.09): 
❖ W przyszłą niedzielę (27 września) obchodzimy Jubileusz 75-lecia obecności Salezjanów w Rumi, 

połączony z obchodami 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II oraz z rozpoczęciem obchodów 100-lecia 
Konsekracji naszej Świątyni Podwyższenia Krzyża Świętego. Pragniemy wielbić Boga za wszystkie osoby 
powołane z naszej parafii i Rumi do życia zakonnego i kapłańskiego, za rodziny i wspólnoty parafialne i 
za wszystkich wiernych. Na Jubileusz zaprosiliśmy wszystkie osoby powołane do Służby Bożej z Rumi – 
Siostry i Braci zakonnych, Księży, którzy pracowali w naszej parafii, oraz tych, którzy z niej pochodzą, 
Rodzinę Salezjańską, dobrodziejów i wiernych naszej wspólnoty. 

❖ Znakiem wdzięczności Bogu i naszej parafii za dar powołania i pracy w Rumi, jest KIELICH MSZALNY, 
zaprojektowany przez ks. Janusza Nowińskiego. 

❖ W tym uroczystym dniu zapraszamy całą społeczność naszej parafii i miasta Rumi, na Mszę Św. o godz. 
12.30 a następnie na Jubileuszowy FESTYN, który odbędzie się na boiskach przy naszym kościele („Orlik” 
ul. Świętopełka). Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach. Serdecznie zapraszamy! 

 JERYCHO RÓŻAŃCOWE (5-11.10): 

❖ W INFORMATORZE PARAFIALNYM zaprezentowaliśmy idee „Jerycha Różańcowego”. Jerycho to 

nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób (zmiana co godzinę) przed Najświętszym 

Sakramentem przez siedem dni i nocy. Każda grupa odmawia wyznaczoną część Różańca Świętego, 

Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Litanię Loretańską. Jerycho będzie się odbywało w naszej 

świątyni od 5 do 11 października. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę. W przedsionku 

kościoła jest księga, w której można zapisać czas swojej godzinnej adoracji, wpisując swoje imię. 

❖ Na rozpoczęcie każdej godziny czuwania odczytywane są ogólne intencje modlitw oraz intencje 

poszczególnych wiernych składanych na ołtarzu NMP Wspomożycielki. 
 Ksiądz Andrzej zaprasza młodzież od 15 roku życia na spotkanie Teki, czyli Trzech Kwadransów z Panem 

Bogiem we wtorek o g. 20.00 do górnej salki Oratorium. 
 W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 15.00 zapraszamy osoby Drugiego i Trzeciego roku przygotowania 

do bierzmowania. Po Eucharystii spotkanie z młodzieżą i rodzicami. 
 W ramach uzyskania odpustów zapraszamy do „PARAFIALNEGO CZYNU DOBROCI”. Przy ołtarzu 

Najświętszego  Serca Pana Jezusa, przez miesiąc, będzie wyłożona Księga Pamiątkowa „Parafialnego czynu 
dobroci”. Zachęcamy, aby zapisywać w niej nasze osobiste akty miłości i miłosierdzia wobec konkretnych 
osób czy społeczności. 

 Od najbliższego wtorku będzie można zamawiać intencje na następny rok. 
 Kolejny numer Gościa Niedzielnego i Magazynu Don Bosco do nabycia w zakrystii. 
 W minionym tygodniu odeszła do Pana: + Hieronima Bronowicka, l. 94, ul. Bądkowskiego; + Franciszek Jeka, 

l. 68, ul. 1 Maja. Wieczny odpoczynek … 


