
†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  

18 października 2020 r. – NIEDZIELA MISYJNA  

 

 W dniu dzisiejszym: 
 Dzisiaj rozpoczynamy TYDZIEŃ MISYJNY pod hasłem: ,,Oto ja, poślij mnie!”. Dziękujemy ks. 

Waldemarowi Jonatowskiemu Misjonarzowi z Sudanu, za głoszone Słowo Boże.  
 Dziękujemy za ofiary złożone dziś do puszek na cele remontowe. 
 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. 
 W poniedziałek obchodzimy wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. W tym dniu wieczorna 

msza św. w intencji OJCZYZNY I POLSKICH RODZIN. 
 W środę po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 W czwartek wspominamy św. Jana Pawła II. Zaplanowane uroczystości po wieczornej mszy św. 

musimy odwołać, ale zachęcamy do indywidualnej modlitwy przy Figurze św. Jana Pawła II. 
 W sobotę o godzinie 18.00 miesięczne nabożeństwo do Wspomożycielki i wieczorna Msza 

święta w intencji próśb i podziękowań. 
 Przyszły tydzień: 
 W przyszłą niedzielę, ministranci rozpoczną doroczną akcję „ZNICZY”. Dochód przeznaczony 

jest na cele wspólnoty ministranckiej. Akcja będzie kontynuowana 31 X. na cmentarzu. 
 W ramach przygotowań do ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH, Caritas parafialna organizuje 

zbiórkę skarpetek (NOWYCH) najlepiej w rozmiarach 40-44, które zostaną przekazane do 
schronisk, noclegowni i jadalni dla osób  bezdomnych na terenie naszej Archidiecezji. Dary 
można składać do kosza umieszczonego w przedsionku kościoła do 8.11. br. Za wszelką 
życzliwość serdecznie dziękujemy. 

 W przyszłą niedzielę, będą zbierane do puszki ofiary na wsparcie w leczeniu Aleksandra 
cierpiącego na rdzeniowy zanik mięśni – SMA. Akcję wspiera Caritas Polska oraz TV INFO.  

 Młodzież 2 i 3 roku przygotowania do bierzmowania, która jeszcze nie spotkała się 
indywidualnie z ks. Andrzejem jest o to proszona w poniedziałek lub piątek po Modlitwie 
Różańcowej dla młodzieży o g. 19.30. Indywidualne spotkanie jest konieczne, jeśli ktoś pragnie 
kontynuować przygotowanie do bierzmowania. 

 Przyjmujemy wypominki: jednorazowe prosimy składać w zakrystii lub kancelarii, roczne 
wyłącznie. 

 W dniach 20-21 listopada, w parafii NMP Wspomożenia Wiernych odbędzie się kurs 
przedmałżeński. Zapisy w kancelarii i na furcie Domu Zakonnego. 

 Prosimy o stosowanie się do zaleceń dotyczących obecnej pandemii. Wskazania Bpa Jacka 
Jezierskiego dla Archidiecezji Gdańskiej: 
❖ Dyspensa: Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od 

18 października do 15 listopada br. osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także 
pracownikom służby zdrowia. 

❖ Uroczystość Wszystkich Świętych: Zachęcam, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych 
zachować w kościołach porządek niedzielny odprawiania Mszy św. Podobnie w Dzień 
Zaduszny (2 listopada). Należy przypominać wiernych, że cały listopad jest poświęcony 
pamięci zmarłych i odwiedziny grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, aby uniknąć 
przebywania w tłumie. 

 W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Lucjusz Dargacz, l. 57, ul. Tysiąclecia; + Adam 
Grzegorski, l. 41, ul. Tysiąclecia; + Mariola Penkowska Dahl, l. 60, ul. Goplany; + Józefa Witek, l. 
97, ul. Spółdzielcza; + ks. Zenon Mach, l. 70, Nasz parafianin. Ostatnio pracował w Baniach. 
Msza św. pogrzebowa we wtorek o g. 12.00. Wieczny odpoczynek … . 


