
Parafia rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Rokitniańskiej        Rokitno, 23.10.2022 r. 
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 23.10.2022 

1. Dzisiaj niedziela misyjna, taca przeznaczona na działalność misyjną Kościoła. 

2. Zapraszamy na XXIV Festiwal Piosenki Religijnej, który odbędzie się dzisiaj od godz. 

16:00 w sali widowiskowej GOK w Przytocznej.  

3. 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. 

4. W piątek święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień imienin 

naszego biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. Pamiętajmy o modlitwie w jego 

intencji.  

5. 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 lub na tacę. 

6. Dziękujemy za podejmowane prace porządkowe na grobach bliskich na naszych 

cmentarzach. Prosimy o zatroszczenie się również o groby zapomniane. Czyniąc porządki 

na cmentarzu w Rokitnie prosimy o nie wyrzucanie liści i odpadów biodegradowalnych 

do kontenerów lecz tradycyjnie przy śliwkach.  

7. W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada w Rokitnie Msza św. z procesją na 

cmentarz o godz. 12.00, w Kalsku i Twierdzielewie o godz. 9.30, a w Chełmsku o godz. 

11.00. Po każdej z tych Mszy św. WYPOMINKI w kościele, a następnie procesja na 

cmentarz połączona z modlitwą przy pięciu stacjach. W tym dniu będzie jeszcze można 

uczestniczyć we Mszach św. w bazylice o godz. 9.00, 15.00 i 18.00. 

8. Za tydzień w niedzielę uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Uroczystość 

tę obchodzi się w kościołach, których data poświęcenia nie jest znana, właśnie w ostatnią 

niedzielę października. 

9. Za tydzień również zmiana czasu. W nocy z soboty na niedzielę wskazówki zegarków 

powinny zostać przesunięte z godziny 3.00 na 2.00. 

10. 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.  

11. 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 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. Są jeszcze do nabycia ostatnie 

egzemplarze Kalendarza rokitniańskiego na rok 2023. Zachęcamy też do nabycia prasy 

katolickiej. 


