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

Rokitno, 10.09.2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 10.09.2022

1. Dziś XXIV Niedziela Zwykła w ciągu roku.
2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Wychowania.
3. Dzisiaj I Diecezjalna Pielgrzymka Sybiraków do naszego Sanktuarium. O godz. 12.00
Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Po
Mszy św. złożenie kwiatów i modlitwa przy Kaplicy Sybiraków. Zarówno dzisiaj przez
cały dzień, jak i w sobotę, w dzień rocznicy napaści sowieckiej na Polskcę otwarta będzie
Kaplica Sybiraków. Zachęcamy do chwili modlitwy i pamięci o zmarłych i żyjących
sybirakach w tym szczególnym miejscu.

4. W środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół w Polsce włącza się w
inicjatywę Konferencji Episkopatów Europy, aby dzień 14 września br., był Dniem
Modlitw za Ukrainę. Msze św. o godz. 11.00 i 18.00. O godz. 17.30 zapraszamy na
nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Bazylice. Towarzyszyć nam będzie intencja modlitewna
o pokój na Ukrainie. Dziękujemy za całoroczną troskę o Krzyże przydrożne w
miejscowościach naszej Parafii.
5. W czwartek wspomnienie NMP Bolesnej.
6. Młodzież klas 7 SP rozpoczynającą w naszej Parafii przygotowanie do sakramentu
bierzmowania zapraszamy w przyszłą niedzielę 18 września do Rokitna na Mszę św. o
godz. 9.00. Po Mszy św. spotkanie z młodzieżą. Każdemu z kandydatów powinien
towarzyszyć na pierwszym spotkaniu przynajmniej jeden z rodziców.

7. Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się w najbliższy piątek 16
września o godz. 19.00 w sali św. Wincentego przy Parafii pw. św. Mikołaja w
Skwierzynie. Osoby, które chcą rozpocząć to przygotowanie muszą zgłosić się do biura
parafialnego po pisemną zgodę proboszcza parafii, na terenie której mieszkają.
8. Za tydzień w niedzielę zbiórka do puszek na KUL i IFT w Zielonej Górze.

9. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do Rokitna
odbędzie się 1 października, w pierwszą sobotę miesiąca.
10.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.
11.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.
12. Nasza kawiarenka zaprasza codziennie w godz. 9.00-17.00. Do nabycia rokitniańskie
kalendarze na rok 2023. Zachęcamy też do nabycia prasy katolickiej.

