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

Rokitno, 04.09.2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 04.09.2022
1. Dziś XXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku.
2. Dzisiaj 47. Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Rokitna. O godz. 12.00 Msza św.
przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem ks. bpa Adriana Puta.
3. W czwartek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Podczas Mszy św. o
11.00 i o 18.00 błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.
4. W piątek święto Rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Wychowania.
6. 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.
7. Drodzy rodzice! Przypominamy, że dzieci z klas 3 oraz młodzież z klas 7, do
końca sierpnia miała dostarczyć wypełnione deklaracje - dostępne w zakrystii – by
z początkiem września rozpocząć przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. oraz
sakramentu bierzmowania. Dzieci klas 3 wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św.
w przyszłą niedzielę o godz. 9.00, po Mszy św. spotkanie. Natomiast młodzież klas
7 zapraszamy w kolejną niedzielę 18 września do Rokitna także na Mszę św. o
godz. 9.00.
8. 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.
9. 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.

