
†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  

4 października 2020 r. – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  

 WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY i JERYCHO RÓŻAŃCOWE (5-11.10): 
 W tym roku obchodzimy 20-lecie kanonizacji Św. Faustyny Kowalskiej. Na Mszy Św. o g. 12.30 

poświęcimy obraz Św. Faustyny. W poniedziałek we wspomnienie Św. Faustyny po mszy św. 
o g. 18.30 rozpoczniemy „Jerycho Różańcowe”, trwające 7 dni. Zostanie ono zakończone w 
następną niedzielę w „Dniu Papieskim” o g. 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. 

 Również o g. 12.30 ks. Wojciech Pettke będzie obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. 
Zapraszamy do modlitwy za naszego parafianina. 

 W Tygodniu: 
 W październiku 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. 
 We wtorek o 18.00 różaniec z wypominkami i wieczorna Msza św. w intencji polecanych w 

wypominkach.  
 W środę wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. 
 Niedziela 11 X – ODPUST BOŻEJ OPATRZNOŚCI – DZIEŃ PAPIESKI: 
 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali ODPUST BOŻEJ OPATRZNOŚCI. Uroczysta suma o g. 

12.30. Zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza, Chór, Orszak procesyjny oraz dziewczęta do 
sypania kwiatów. 

 W najbliższą niedzielę obchodzimy również obchodzimy DZIEŃ PAPIESKI (przed Kościołem, 
swoimi ofiarami będziemy mogli wesprzeć Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tym dniu 
zapraszamy na PAPIESKIE KREMÓWKI, które będzie przed kościołem (po mszach o g. 8.00, 9.30, 
11.00 i 12.30) rozprowadzała nasza młodzież, zbierając fundusze na działalność naszego 
parafialnego Oratorium. 

 Młodzież Trzeciego roku przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania czyli uczniów 
klas pierwszych szkół średnich zapraszamy na osobiste spotkanie w oratorium z ks. Andrzejem. 
Do wyboru: poniedziałek, środę lub piątek od g. 16.00 do g. 18.00. Proszę zabrać indeksy. 

 Kolejny numer Gościa Niedzielnego i Magazynu Don Bosco do nabycia w zakrystii. 
 W dniach 20-21 listopada, w parafii NMP Wspomożenia Wiernych odbędzie się kurs 

przedmałżeński. Zapisy w kancelarii i na furcie Domu Zakonnego. 
 W całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy, a podstawową 

formą udziału w nim jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę 
http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Można również spisać się 
telefonicznie dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99. Wykorzystując te formy spisu można też 
wygrać nagrody biorąc udział w konkursach organizowanych przez Urząd Statystyczny w 
Gdańsku. Udział w spisie rolnym to obowiązek każdego rolnika.  

 W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Jadwiga Jerka, l. 86, ul. Kasztanowa; + Czesława 
Hamerska, l. 72, ul. Partyzantów; + Jadwiga Płocka, l. 85, ul. Brzozowej. Wieczny 
odpoczynek…….. 


