
WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RUMI. 

NIEDZIELA PALMOWA 

Msze święte według porządku niedzielnego, (obowiązuje limit wejść zgodny 
z zarządzeniem państwowym). Nie ma obrzędu błogosławieństwa palm i procesji.  
Dodatkowe msze święte w kaplicy szkolnej Sióstr Salezjanek o 830; 1000; 1130 i 1300 – wejście 
tylko dla osób, które dokonały rezerwacji telefonicznej. 
W poniedziałek kończymy zbiórkę żywności dla rodzin ubogich – Bóg zapłać wszystkim 
darczyńcom. 

WIELKI PONIEDZIAŁEK – WIELKI WTOREK – WIELKA ŚRODA 

Msze święte o 700; 730; 800; 830; 1800; 1830; 1900 (obowiązuje limit wejść zgodny z 
zarządzeniem państwowym). Zostały także zmienione godziny odprawienia intencji – 
aktualny rozkład jest wywieszony w gablocie i umieszczony na stronie internetowej w 
zakładce ogłoszenia. 
Kościół otwarty do osobistej modlitwy od 1300 do 1700, w tym czasie okazja do spowiedzi. 

TRIDUUM PASCHALNE 

Liturgia Triduum Paschalnego zgodnie z dekretem Księdza Arcybiskupa – bez 
udziału wiernych. Nie będzie czynne nagłośnienie na zewnątrz, nie 

będziemy udzielali na zewnątrz komunii. Zapraszamy do duchowej łączności. 

WIELKI CZWARTEK: 

Kościół otwarty do osobistej modlitwy od 1200 do 1600, w tym czasie okazja do spowiedzi. 
Msza Wieczerzy Pańskiej o 1800. Nie będzie czynne nagłośnienie na zewnątrz, nie 
będziemy udzielali na zewnątrz komunii. Po liturgii nie ma adoracji. 

WIELKI PIĄTEK: 

Kościół otwarty do osobistej modlitwy od 800 do 1200, w tym czasie okazja do spowiedzi. 
Droga Krzyżowa i liturgia Wielkiego Piątku o 1500. Nie będzie czynne nagłośnienie na 
zewnątrz, nie będziemy udzielali na zewnątrz komunii.  
Kościół otwarty do osobistej modlitwy od 1700 do 2000, w tym czasie okazja do spowiedzi. 

WIELKA SOBOTA 

Nie odbędzie się święcenie pokarmów – tekst obrzędu błogosławieństwa pokarmów w 
domu – m. in. na naszej stronie internetowej. 
Kościół otwarty do osobistej modlitwy od 800 do 1400, w tym czasie okazja do spowiedzi. 

Liturgia Wigilii Paschalnej o 1800. Nie będzie procesji rezurekcyjnej na zakończenie. Nie 
będzie czynne nagłośnienie na zewnątrz, nie będziemy udzielali na zewnątrz komunii. 



NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA. 

Msza rezurekcyjna bez procesji o 700; następnie msze o 930; 1100; 1230; 1500; 1830 i 2000. U 
Sióstr Salezjanek msze o 930; 1100; 1230 i 1500 - wejście tylko dla osób, które dokonały 
rezerwacji telefonicznej (511-113-232). 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

Msze w kościele jak w każdą niedzielę. (Także o 1500 i 2000). 

Dodatkowe msze święte w kaplicy szkolnej Sióstr Salezjanek o 930; 1100; 1230 i 1500 – wejście 
tylko dla osób, które dokonały rezerwacji telefonicznej (511-113-232). 

OKTAWA UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA 

Zależnie od sytuacji epidemiologicznej od 14 kwietnia w dni powszednie będziemy 
kontynuowali sprawowanie Eucharystii według zmienionego programu, lub w 
przypadku zwiększenia limitu osób powrócimy do tradycyjnego rozkładu. Informacja 
zostanie podana w ogłoszeniach 12 kwietnia. 

Pozostałe informacje 

Informacja, dotycząca uroczystości I komunii, jeżeli nauka w szkoła rozpocznie się 
najpóźniej od 4 maja, zrobimy wszystko, aby nie przekładać uroczystości, w innym 
przypadku będziemy zmuszeni wyznaczyć inny termin. 

Bardzo prosimy, aby śledzić na bieżąco naszą stronę internetową, na której w sekcji 
ogłoszenia podajemy informacje, które wynikają z bieżącego rozwoju sytuacji. 

Bardzo dziękujemy osobom, które w minionym tygodniu złożyły ofiary na budowę 
kaplicy i na potrzeby parafii w postaci przelewów bankowych, na tacę i w kancelarii 
parafialnej. Prosimy, aby zamawiać zarezerwowane intencje, można to czynić osobiście w 
kancelarii, która do 8 kwietnia będzie czynna w zwyczajnych godzinach, natomiast od 9 
do 14 kwietnia zamknięta.  

Zarezerwowane intencje można też zamawiać mailowo lub telefonicznie w godzinach 
pracy kancelarii ofiarę składając za pomocą przelewu bankowego. 

Przy wyjściu z kościoła możemy zaopatrzyć się w wodę święconą egzorcyzmowaną. 
Ofiary na tacę można wrzucić do opisanej skarbonki w tylnej ścianie przy wyjściu z 
kościoła. 


