
Parafia rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Rokitniańskiej        Rokitno, 25.09.2022 r. 
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 25.09.2022 

1. Dziś XXVI Niedziela Zwykła w ciągu roku.  

2. W czwartek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.  

3. W sobotę 1 października Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca i Apostolstwa 

Margaretka do Rokitna pod hasłem “Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”. O godz. 

10.00 modlitwa różańcowa, o godz. 11.00 konferencja o bł. Paulinie Jaricot – założycielce 

Żywego Różańca, o godz. 12.00 Msza św. dziękczynna za beatyfikację bł. Pauliny Jaricot 

pod przewodnictwem ks. bpa Adriana Puta – biskupa pomocniczego naszej diecezji. Po 

Mszy św. poczęstunek dla pielgrzymów. Informujemy, że Msza św. będzie 

transmitowana na antenie TVP3 Gorzów Wlkp. Podczas uroczystości Lubuskie Centrum 

Produktu Regionalnego zaprasza do stoisk z lokalnymi produktami. 

4. W sobotę wieczorem czuwanie fatimskie. O godz. 18.00 Msza św., po Mszy św. procesja 

eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki, następnie modlitwa 

różańcowa czterema częściami różańca, o godz. 21.00 apel maryjny, na zakończenie 

procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej w ogrodach rokitniańskich.  

5. W miesiącu październiku nabożeństwa różańcowe będą odprawiane według 

następującego porządku. W bazylice codziennie o godz. 17.30; w Chełmsku w piątek o 

godz. 16.30, potem Msza św., a w Kalsku również w piątek o godz. 18.30, a później Msza 

św. W Twierdzielewie nabożeństwo różańcowe w niedzielę po Mszy św. 

6. Poświęcenie różańców dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w 

przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00. Po Mszy św. spotkanie.  

7. W BAZYLICE: do piąteku włącznie o godz. 20.30 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 niedzielę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej 

Rokitniańskiej, zaś w każdy czwartek o godz. 17.30 nabożeństwo w intencji powołań.  

8. W jednym z domów rekolekcyjnych wciąż gościmy uchodźców z Ukrainy. W dniu 

wczorajszym przybyło kilka nowych rodzin. 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. 


