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Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi
14 CZERWCA 2020 R. – XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogłoszenia duszpasterskie:
Dzisiaj o godzinie 12.30 Msza św. w intencji wszystkich Ofiarodawców i
Budowniczych kaplicy, po Mszy świętej poświęcenie.
Od jutra będziemy proponowali odprawianie pogrzebu według formularza
zawierającego trzy stacje, w nowej kaplicy istnieje możliwość pożegnania ze zmarłym
przy otwartej trumnie.
Biorąc pod uwagę dalszy ciąg inwestycji polegający na wybudowaniu garaży,
rozebraniu gospodarstwa i wybudowanie parkingu pragniemy utrzymać comiesięczne
zbiórki na cele inwestycyjne. Dziękujemy za dotychczasowe ofiary.
Dzisiaj nabożeństwo czerwcowe o 18.00, procesja oktawy po Mszy o 20.00
Do czwartku zapraszamy na wieczorne nabożeństwa, Eucharystie i procesje związane
z Oktawą Bożego Ciała.
W czwartek będziemy obchodzili liturgiczną uroczystość Rocznicy Poświęcenia
naszego kościoła. Msze święte z kazaniami o 7.00; 8.00 i 18.30. Wieczorna Msza święta
w intencji wszystkich Budowniczych kościoła i Dobrodziejów. W tym dniu poświęcenie
wianków.
W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze święte z
kazaniami jak dzień powszedni. Po Mszy o godzinie 18.30 procesja eucharystyczna
wokół kościoła.
W sobotę wspominamy Niepokalane Serce Maryi.
Z racji remontu kancelarii parafialnej w dniach od 15 do 26 czerwca kancelaria
będzie czynna we wtorki i czwartki od 16.00 do 18.00 oraz w sobotę 20 czerwca od
8.30 do 10.30. Natomiast w sobotę 27 czerwca z racji I komunii będzie zamknięta.
W przyszłą niedzielę o godzinie 12.30 Mszę świętą z okazji 50. Rocznicy święceń
kapłańskich odprawi ks. Andrzej Słowik. Dostojnego Jubilata już dzisiaj polecamy
Bożej Opatrzności i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Także w przyszłą niedzielę przeprowadzimy zbiórkę do puszek na spłatę budowy
kaplicy.
Już dzisiaj informujemy, że od 28 czerwca będzie obowiązywał wakacyjny rozkład
niedzielnych Mszy świętych. W tym dniu podczas Mszy o 9.30 pożegnamy
kończących w tym roku posługę w naszej parafii kapłanów. Objęcie urzędu i powitanie
nowego Księdza Proboszcza odbędzie się 5 lipca podczas Mszy o godzinie 12.30.
Pragniemy przypomnieć o obowiązujących zasadach związanych z wprowadzonym
przez władze stanem epidemii. Uprzejmie prosimy o dezynfekowanie rąk przy
wejściu do kościoła oraz o obowiązku noszenia maseczek w sytuacjach w których nie
możemy zachować dystansu 2 metrów. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
W minionym tygodniu odeszły do Pana: śp. Joanna Łaszkiewicz lat 51 z ul. Jodłowej;
śp. Teresa Wiśniewska lat 91 z ul. Konopnickiej. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

