Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Rokitnie – Sanktuarium Maryjne

Rokitno, 20.08.2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 21 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 21.08.2022
1. Dziś 21 niedziela zwykła w ciągu roku. Trwa sierpień – miesiąc trzeźwości. Przy
ołtarzu Matki Bożej Bolesnej została wyłożona Księga Trzeźwości.
2. W BAZYLICE: o godz. 20.30 (codziennie) wystawienie Najświętszego
Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa w intencji pokoju, a następnie Apel
Maryjny (w środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy). Codziennie
przed Mszą św. w bazylice Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju na
Ukrainie i zgody w naszej Ojczyźnie, a w każdą niedzielę o godz. 17.30 Nowenna
do Matki Bożej Rokitniańskiej, zaś w każdy czwartek o godz. 17.30 nabożeństwo
w intencji powołań.
3. Jutro (poniedziałek) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej,
a w piątek uroczystość NMP Częstochowskiej. W piątek zatem nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.
4. Również w poniedziałek z naszego Sanktuarium wyrusza tradycyjna
Pielgrzymka „Promienista”. Pielgrzymi jak zawsze przez Chełmsko udadzą się do
Skwierzyny. Zwracamy się z prośbą o ich życzliwe przyjęcie podczas postoju przy
kościele pw. św. Kazimierza Królewicza.
5. 15 sierpnia w Rokitnie odbyły się dożynki diecezjalne obchodzone w tym roku
pod hasłem: „Aby wszyscy byli jedno” (sługa Boży bp Wilhelm Pluta). Z całego
serca dziękujemy za pomoc w ich przygotowaniu mieszkańcom naszej parafii.
Dziękujemy też OSP za zapewnienie bezpieczeństwa. Dziękujemy również
mieszkańcom Rokitna za wczorajsze dziękczynienie za zbiory oraz mieszkańcom
Kalska za przygotowanie uroczystości odpustowej połączonej z dożynkami.
6. Drodzy rodzice! Przypominamy prośbę, by dzieci z klas 3 oraz młodzież z klas 7
do końca sierpnia dostarczyli wypełnione deklaracje, które można otrzymać
w zakrystii – by z początkiem września rozpocząć przygotowanie do przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej oraz sakramentu bierzmowania.
7. W związku z mianowaniem dotychczasowego kustosza rokitniańskiego,
proboszczem parafii konkatedralnej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, ks.
Piotr dziękuje mieszkańcom Kalska za wczorajszą uroczystość i pragnie również
podziękować w najbliższą niedzielę (28 sierpnia) mieszkańcom Twierdzielewa
o godz. 9.00 oraz Chełmska o godz. 10.15. Mieszkańców Rokitna i pielgrzymów
zapraszamy za tydzień na Mszę św. o godz. 12.00, a po niej na pielgrzymi
poczęstunek – grochówkę i ciasto – przy bazylice.
8. Posługę w naszej parafii kończy też ks. Tomasz Janczewski, któremu dziś
dziękujemy za pracę duszpasterską w sanktuarium rokitniańskim (w Kalsku
o godz. 9.00, Chełmsku o godz. 10.15 oraz w Rokitnie o godz. 12.00).

9. W jednym z domów rekolekcyjnych wciąż gościmy uchodźców z Ukrainy. Jeżeli
chcielibyśmy włączyć się w pomoc dla nich, szczegółowe informacje w naszej
kawiarence lub pod numerem telefonu 607879813. Z CAŁEGO SERCA
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY OD SAMEGO POCZĄTKU
POMAGAJĄ. Ofiary możemy też wpłacać na konto parafialne, które jest podane na
naszej stronie internetowej: 30 1240 3578 1111 0000 4444 3492.
10. Nasza kawiarenka zaprasza codziennie w godz. 9.00-17.00. Do nabycia
rokitniańskie kalendarze na rok 2023. Zachęcamy też do nabycia prasy katolickiej,
jak również zwracamy się z prośbą o szczególne wsparcie finansowe dla prac
porządkowych i naprawczych na naszej Kalwarii.
11. W okresie wakacyjnym przypominamy, że w miejscach sakralnych obowiązuje
strój godny, a nie swobodny.
12. Msza św. w Twierdzielewie 28 sierpnia wyjątkowo o godz. 9.00.

