
†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  

17 stycznia 2021 r. – II Niedziela zwykła 

W tygodniu: 
 W środę nabożeństwo do Wspomożycielki o 18.00. Po wieczornej Mszy świętej zapraszamy na 

Adorację do godziny 20.00; 
 Dziękujemy za dzisiejszą ofiarę na tacę, przeznaczoną na ogrzewanie naszego kościoła. 
 W poniedziałek rozpoczyna się TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN pod hasłem: 

"Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc". Pamiętajmy o tej ważnej intencji w 
naszych modlitwach. 

 W piątek-rozpoczęcie NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JANA BOSKO – PATRONA 
NASZEGO MIASTA. Nowenna będzie odprawiana na mszach św. przed błogosławieństwem. 

 Przyszła niedziela, 24 stycznia br., jest „Dniem solidarności z Chorwacją”. Na prośbę Caritas 
Chorwacji odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi.  

 W styczniu kancelaria parafialna jest czynna w zwykłych dniach urzędowania  od 8.30 do 10.30. 
 Nowy numer Gościa Niedzielnego do nabycia w zakrystii. 

SPOTKANIA KOLĘDOWE: 
 Zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic  na  spotkania kolędowe. Zapraszamy na wspólną 

Eucharystię i modlitwę o g. 18.30.  Rozkład poszczególnych mszy św. znajduje się na tablicach 
ogłoszeniowych, na kartkach w gablotach pod chórem oraz na stronie internetowej. 

18.01.2021 - Poniedziałek: Dębogórska; Leszczynowa;; Wiśniowa; Orzechowa; Kasztanowa; Gruszkowa; 
Świerkowa; Jarzębinowa; Jesionowa: 
19.01.2021 - Wtorek: Rajska; Topolowa; Sosnowa; Jaworowa; Grabowa; Cedrowa; Dębowa; Kalinowa; 
Jałowcowa; Wierzbowa; 
20.01.2021 - Środa: Gdyńska; Derdowskiego; Targowa, Brzozowa; Kazimierza Wielkiego; Leszka Białego; 
Jana Kazimierza; Władysława IV; Piłsudzkiego; Jagiełły; Przemysława; Królowej Bony; Kazimierza 
Jegiellończyka; Zygm. Starego; 
21.01.2021 - Czwartek: Mickiewicza; Rodziewiczówny; Jaworskiego; Kusocińskiego; Czechowa; 
Bohaterów Kaszubskich; 
22.01.2021: - piątek: Kazimierz; Dębogórze Wybudowania; ulice nie ujęte w spisie. 

❖ Prosimy o przyniesienie ze sobą w buteleczkach wody, która zostanie poświęcona, aby 
później nią pokropić mieszkania. Podczas spotkania przekażemy specjalną modlitwę 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DOMU I RODZINY. 

❖ Będzie również możliwość złożenia ofiary kolędowej do skarbony, która przeznaczona 
będzie na funkcjonowanie wspólnoty parafialnej. 

 Już dzisiaj informujemy: 
 2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego o godz. 18.30, tradycyjnie jak co roku, zostaną złożone 

uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą. Serdecznie 
zapraszamy do podjęcia tego duchowego dzieła. Podczas Eucharystii zostaną złożyć dary ofiarne 
w postaci pieluch i kosmetyków dla niemowlaków, które przekażemy do Domu Samotnej Matki 
w Matemblewie. Do 2 lutego będzie wystawiony kosz przy żłóbku, do którego można składać 
pieluchy i kosmetyki dla niemowlaków. Wszystkim ofiarodawcom już dzisiaj serdecznie 
dziękujemy. 

 Bożemu Miłosierdziu polecamy; + Anastazja GLIWA, l. 81, ul. Pogodna; + Brunon 
MELZER, l. 101, ul. Konopnicka; + Czesław NIERADKO, l. 77, ul. Bądkowskiego; + Regina 
LIEDTKE, l. 85, ul. Saperów; + Kazimierz JANUSZEWSKI, l. 86, ul. Słoneczna; + Czesława 
DUCHNOWSKA, l. 84, ul. Dębogórska; + Katarzyna TRELA, l. 95, ul. Wiązowa- pogrzeb w 
piątek; + Wacław ROSINKE, l. 83, pogrzeb w piątek. Wieczny odpoczynek …  


