
†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  

27 września 2020 r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  

 W dniu dzisiejszym: JUBILEUSZE: 
❖ Dzisiaj 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.  

 Zapraszamy dzisiaj osoby drugiego i trzeciego roku przygotowania do bierzmowania, na Mszę św. o 
g. 15.00. Po Eucharystii spotkanie z młodzieżą i rodzicami. Młodzież klas VIII zapraszamy na osobiste 
spotkanie w oratorium z ks. Andrzejem. Do wyboru: wtorek oraz środę od g. 17.30 do g. 19.00 lub w 
czwartek o g. 17.00. Proszę zabrać indeksy. 

 W Tygodniu: 
 Jutro o g. 15.00 zapraszamy do modlitwy przy Figurze Św. Jana Pawła II w ramach akcji „KORONKA NA 

ULICACH MIAST”. 
 Spotkanie Rady Wychowawczo Duszpasterskiej jutro po wieczornej mszy św.  
 W środę w naszej parafii odbędzie się całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, od g. 8.30 do 

18.00, z tej racji nie będzie adoracji po Mszy wieczornej. O g. 18.00 nabożeństwo do Wspomożycielki, 
a podczas wieczornej Mszy św. miesięczne wspomnienie św. Jana Bosko. 

 Od czwartku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:  dla ogółu wiernych o g. 18.00; dla dzieci od 
poniedziałku do piątku o 17.15; młodzież w piątki o  g. 19.30. 

 W I Czwartek zapraszamy Ministrantów i ich rodziny na nabożeństwo o g. 18.00 i Mszę świętą. 
 W I Piątek miesiąca okazja do spowiedzi podczas Mszy o g. 7.00; 8.00; i 18.30. Spowiedź dzieci od 

16.45 i Msza św. o  g. 17.15; Msza św. dla młodzieży o g. 19.30. Litanię do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa po Mszy o g. 8.00. Chorych odwiedzimy od g. 9.00.  

 W I Sobotę miesiąca czcimy Niepokalane Serce Maryi; O g. 8.00 Msza święta w intencji obrony życia 
oraz w intencji Krucjaty o wyzwolenie ze zniewoleń i lęków. Po Mszy nabożeństwo Maryjne. 

 W I Sobotę MĘSKI RÓŻANIEC ULICAMI RUMI, rozpoczniemy Mszą św. w naszym kościele o g. 8.00. 
 WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY i JERYCHO RÓŻAŃCOWE (5-11.10): 
 W ramach Jubileuszu 20-lecia kanonizacji Św. Faustyny Kowalskiej w następną niedzielę przybliżymy 

Orędzie Bożego Miłosierdzia. Na Mszy Św. o g. 12.30 poświęcimy obraz Św. Faustyny. Natomiast w 
poniedziałek (5.10.br) we wspomnienie Św. Faustyny po mszy św. o g. 18.30 rozpoczniemy „Jerycho 
Różańcowe”, trwające 7 dni. Zostanie ono zakończone w Dzień Papieski o godz. 6.30. 

❖ „Jerycho różańcowe” 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. 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. 
 Kolejny numer Gościa Niedzielnego i Magazynu Don Bosco do nabycia w zakrystii. 
 W przyszłą niedzielę o g. 12.30 ks. Wojciech Pettke będzie obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. 

Zapraszamy do modlitwy za naszego parafianina. 


