
Parafia rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Rokitniańskiej        Rokitno, 30.10.2022 r. 
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ - UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 30.10.2022 

1. Nabożeństwo różańcowe w bazylice dziś i jutro o godz. 17.30.  

2. Listopad to czas, w którym modlimy się za naszych drogich zmarłych w wypominkach. 

Kartki na wypominki znajdziemy jeszcze wyłożone przy wyjściu z kościoła oraz przy 

ołtarzach bocznych. Czytelnie wypełnione kartki wypominkowe można składać na tacę. 

3. 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, by nie wyrzucać liści i odpadów biodegradowalnych 

do kontenerów lecz zwyczajowo przy śliwkach.  

4. 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. 

5. W środę 2 listopada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Msze św.: w bazylice 

o godz. 11.00 i 18.00, w Chełmsku o godz. 17.00, Twierdzielewie o godz. 18.15 i w Kalsku o 

godz. 19.00. Tego dnia pół godziny przed każdą Mszą św. WYPOMINKI. Za naszych 

zmarłych będziemy się modlili codziennie od 3 do 8 listopada włącznie pół godziny przed 

Mszą św. w Rokitnie o godz. 17.30, w Chełmsku o godz. 16.30 i w Kalsku o godz. 18.30.  W 

niedzielę 6 listopada w bazylice o 17.30, a w pozostałych kościołach po Mszy św. 

6. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się 

za zmarłych (choćby tylko w myśli), mogą uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za 

dusze w czyśćcu cierpiące. Stałe warunki, które trzeba zawsze wypełnić to spowiedź 

święta, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach podanych przez Ojca Świętego. 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W sobotę 

zapraszamy o godz. 11.00  na Mszę św., pół godziny wcześniej Godzinki ku czci NMP, a 

po Mszy św. modlitwa różańcowa z rozważaniem. Zapraszamy też do pieszego 

pielgrzymowania w intencjach wynagradzających z racji pierwszej soboty miesiąca 

Niepokalanemu Sercu NMP, z Międzyrzecza (godz. 7.30) do Rokitna. 

8. Odwiedziny chorych z Komunią św. w piątek według stałego porządku. 

9. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz ich rodziców, zapraszamy na Mszę św. 

w najbliższą niedzielę o godz. 9.00 w bazylice, a później na cykliczne spotkanie. 

10. W BAZYLICE: codziennie o godz. 20.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu (od 1 

listopada modlitwa różańcowa), a następnie Apel Maryjny o godz. 21.00 (w środy 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy).  

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: 30 1240 3578 1111 0000 4444 3492. 

12. Nasza kawiarenka od 2 listopada będzie otwarta codziennie w godz. 9.00-15.00. W dniu 

jutrzejszym oraz 1 listopada kawiarnia będzie nieczynna.  


