
†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  

25 października 2020 r. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  

 
 W dniu dzisiejszym: 
 Ministranci rozpoczęli  doroczną akcję „ZNICZY”.  
 Dziękujemy za ofiary składane do puszki na wsparcie w leczeniu Aleksandra cierpiącego na rdzeniowy zanik 

mięśni – SMA. Akcję wspiera Caritas Polska oraz TV INFO. 
 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 środę po Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 W czwartek przypada liturgiczne wspomnienie bł. Michała Rua, natomiast w sobotę wspomnienie św. Jana 

Bosko. Zachęcamy do modlitwy za dzieci, młodzieży i wychowawców. 
 W minioną sobotę (25.10.br.) ks. Bp. Jacek Jezierski mianował dla naszej parafii SZAFARZY NADZWYCZAJNYCH 

KOMUNII ŚW.: Marcina Marczaka, Adama Głaszcz, Mariana Mańskiego i Jarka Szydłaka. Przedłużył 
jednocześnie mandat posługi dotychczasowym szafarzom na następny rok, tj. do Adwentu 2021. 

 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 przy Ołtarzu Naj. 
Serca Pana Jezusa do 8.11. br. Za wszelką życzliwość serdecznie dziękujemy. 

 Przyjmujemy wypominki: jednorazowe prosimy składać w zakrystii lub kancelarii, roczne w kancelarii. 
 Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada 2020): 
 W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu według rozkładu 

niedzielnego. Z racji pandemii nie będzie w tym dniu procesji i Mszy św. na cmentarzu. 
 W poniedziałek (2.11.) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze z kazaniami o 7.00; 8.00; 9.30, 

18.30 i 20.00. O 18.00 różaniec z wypominkami, na który zapraszamy codziennie do końca listopada. 
 Nasz Biskup udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Św. od 18.10 do 15.11 br. 

osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także pracownikom służby zdrowia. Jednocześnie podkreśla, 
że cały listopad jest poświęcony pamięci zmarłych i odwiedziny grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, 
aby uniknąć przebywania w tłumie. 

 W Dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską czytamy: 
 a.- Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych, zwykle ustanowiony 

tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do 

jego końca.  

 b. - Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych 

uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i 

„Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości 

Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych 

wiernych. 

 c. - Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą 

mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem: duchowa łączność z pozostałymi wiernymi, wykluczą 

wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy warunki 

(spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Św.); przed obrazem Pana Jezusa lub NMP, 

odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych (np. jutrznię i nieszpory, różaniec, Koronkę …, inne modlitwy, 

albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za 

zmarłych, albo wypełnią uczynki  miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego 

życia. 
❖ Przyszły tydzień: 
❖ Msza św. w intencji Żywego Różańca i Wspólnoty Bożego Miłosierdzia zostanie odprawiona 8.11. o g. 12.30. 
❖ W listopadzie nie będzie wizyt u chorych z racji Pierwszego Piątku. Kapłan przyjdzie jednak na każde 

indywidualne wezwanie. 
❖ W całej Polsce trwa obowiązkowy Powszechny Spis Rolny. Informacje w gablotach. 
❖ Bożemu Miłosierdziu polecamy + Bronisława Zwarę, l. 68, ul. Partyzantów. Pogrzeb we wtorek. Wieczny 

odpoczynek … 


