
Parafia rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Rokitniańskiej        Rokitno, 16.10.2022 r. 
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 16.10.2022 

1. Dziś Dzień Papieski - rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. Podczas Mszy 

św., różańca i apelu modlimy się o wierność dziedzictwu, które przekazał nam św. Jan 

Paweł II, oraz o obfite łaski za jego wstawiennictwem. Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do 

puszek na fundusz stypendialny Dzieło Nowego Tysiąclecia.  

2. W październiku nabożeństwa różańcowe w bazylice codziennie o godz. 17.30; w 

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

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

3. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej 

w piątek o godz. 16.30.  

4. We wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty – Patrona Służby Zdrowia. Pamiętajmy o 

modlitwie za tych, którzy leczą i pielęgnują chorych. Natomiast w sobotę wspomnienie 

liturgiczne św. Jana Pawła II.  

5. Za tydzień niedziela misyjna, taca na działalność misyjną Kościoła. 

6. Zbliża się miesiąc listopad – czas, w którym modlimy się za naszych drogich zmarłych w 

wypominkach. Kartki na wypominki znajdziemy wyłożone przy wyjściu z kościoła oraz 

przy ołtarzach bocznych. Czytelnie wypełnione kartki wypominkowe prosimy składać w 

kopertach do opisanej skrzyneczki, która znajduje się przy chrzcielnicy.  

7. Zapraszamy na XXIV Festiwal Piosenki Religijnej, który odbędzie się w przyszłą 

niedzielę o godz. 16:00 w sali widowiskowej GOK w Przytocznej.  

8. W BAZYLICE: o godz. 20.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu: adoracja w ciszy 

oraz modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia 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, w czwartek o godz. 17.30 różaniec w intencji powołań.  

9. W jednym z domów rekolekcyjnych wciąż gościmy uchodźców z Ukrainy. Osoby, które  

chciałyby pomóc prosimy o kontakt 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. 

11. Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. w liście otwartym przypomina o 

podstawowych zasadach bezpieczeństwa i ochrony przed próbami oszustw, wyłudzeń i 

kradzieży. Narażone na nie są zwłaszcza osoby starsze. Policja przypomina, aby nie 

przekazywać żadnych pieniędzy osobom, które przez telefon podają się za członków 

rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy przez pośredników, nie podawać numerów i 

haseł kont bankowych, nie wierzyć w żadne „znakomite okazje" zakupów po atrakcyjnej 

cenie, nie wpuszczać do domu obcych bez towarzystwa sąsiadów lub kogoś z rodziny, nie 

przekazywać pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisywać z nimi żadnych 

umów. Transakcje należy zawierać w siedzibie firmy. Policja zwraca się również do 

bliskich osób starszych, aby zadbali o bezpieczeństwo seniorów. W każdej sytuacji 

budzącej podejrzenia należy się kontaktować z Policją na bezpłatny numer alarmowy 112. 


