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

Rokitno, 27.08.2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 28.08.2022
1. Dziś XXII 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 w
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 rocznicy śmierci śp. Ks. Tadeusza
Kondrackiego. Zapraszamy na Mszę św. w jego intencji o godz. 18.00, a później do
wspólnej modliotwy na cmentarzu przy bazylice.
4. 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 I
Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania. Deklaracje można również złożyć
podczas spotkań, których termin podamy za tydzień.
5. W związku z mianowaniem nowego proboszcza i kustosza, którym został ks.
kan. Marcin Kliszcz, zapraszamy do wspólnej modlitwy w najbliższy czwartek o
godz. 18.00, kiedy to podczas Mszy św. nastąpi kanoniczne objęcie urzędu. Niech
nas nie zabraknie, jak też dobrego słowa na powitanie, a przede wszystkim
modlitwy o wsparcie naszej Pani Cierpliwie Słuchającej w pięknej posłudze w
Sanktuarium Królowej Orła Białego.
6. Ks. Piotr, który kończy posługę w naszej parafii z całego serca dziękuje
wszystkim za modlitwę, życzliwość i wsparcie okazywane przez minione 5 lat.
Bóg zapłać!
7. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do
skorzystania z sakramentru pokuty – w bazylice codziennie pół godziny przed
Mszą św. W piątek dodatkowo Msze św. w Chełmsku o godz. 17.00 i Kalsku o godz.
19.00 (pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi). W piątek w bazylice po Mszy
św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W najbliższą sobotę zapraszamy do pieszego pielgrzymowania z
Międzyrzecza do Rokitna (rozpoczęcie o godz. 7.30 przy remizie w Międzyrzeczu).
O godz. 10.30 Godzinki, o godz. 11.00 Msza św. i po niej modlitwa różańcowa.
Zapraszamy też na Wieczór Fatimski – rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00, a
następnie procesja Eucharystyczna i modlitwa różańcowa. Zakończymy przed
godz. 22.00 procesją po rokitniańskich ogrodach z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
8. W najbliższy piątek odwiedziny chorych o stałej porze.

9. W niedzielę 4 września 2022 r. odbędzie się 47. Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie
do Rokitna. Na pielgrzymkę zapraszamy wszystkich moderatorów, animatorów,
pary moderatorskie i animatorskie oraz członków wspólnot Dzieci Bożych, Oaz
Nowej Drogi, Oaz Nowego Życia, grup studenckich, wspólnot dorosłych,
małżonków Domowego Kościoła i grup liturgicznych na wspólne dziękczynienie
za dar oaz wakacyjnych i minionego roku formacyjnego. Animatorzy wspólnot
dziecięcych i młodzieżowych, uczestnicy tegorocznej KODA oraz uczestnicy ONŻ
III stopnia w Gorzowie przyjadą do naszego Sanktuarium już w piątek 2 września.
Głównme obchody będą miały miejsce w niedzielę:
 09.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu dla kręgów Domowego Kościoła
 10.00 - Koncert uwielbieniowy
 10.00 - Spotkanie Domowego Kościoła – aula
 10.00 - Spotkanie Oaz Dorosłych – sala kamionkowa
 11.00 - Spotkanie w wakacyjnych grupach oazowych – plac za ołtarzem
polowym
 11.45 - Przygotowanie do Eucharystii
 12.00 - Uroczysta EUCHARYSTIA celebrowana przez Księdza Biskupa
- promocja lektorów
- błogosławieństwo ziół i dewocjonaliów
- przekazanie posługi nowym parom animatorskim Kościoła Domowego
- pobłogosławienie Ikon Jubileuszowych
 13.45 - Agapa
 15:00 - Zakończenie pielgrzymki
10.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.
11. 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.

