
Parafia rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Rokitniańskiej        Rokitno, 27.11.2022 r. 

w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ ADWENTU – 27.11.2022 

1. Dziś I Niedziela Adwentu. Zapraszamy do udziału w Mszach św. roratnich.  Roraty dla 

dzieci w Rokitnie w poniedziałki i środy o godz. 18.00, w Chełmsku w piątki o godz. 

17.00, a w Kalsku w piątki o godz. 19.00. W sposób szczególny zachęcamy do udziału 

dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i młodzież przygotowującą się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Podczas Rorat dzieci i młodzież będa otrzymywać elementy 

szopki, którą będą budować w swoich domach. W pozostałe dni, czyli we wtorki, czwartki 

i piątki o godz. 18.00 Msze św. z homilią dla dorosłych.   

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy  na spotkanie 

w najbliższą niedzielę w bazylice o godz. 9.00 – podczas Mszy św. poświęcenie 

Medalików.  

3. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W najbliższą sobotę zapraszamy 

tradycyjnie do pieszego pielgrzymowania z Międzyrzecza. O godz. 11.00 Msza św. 

transmitowana przez TVP3 Gorzów Wlkp., a po niej modlitwa różańcowa połączona z 

rozmyślaniem. Pół godziny przed Msza św. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia 

NMP.  

4.  W przyszłą niedzielę XXIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 

Wschodzie. Po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 

5. W BAZYLICE: codziennie o godz. 20.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i modlitwa różańcowa, a następnie Apel Maryjny o godz. 21.00 (w środy Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy). W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo w intencji 

powołań, a w niedziele o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej. 

6. Nasza kawiarenka od listopada jest otwarta w dni powszednie w godz. 9.00-15.00, w 

soboty i niedziele do godz. 17.00.  

7.  W kawiarence oraz w zakrystii można nabyć świece Caritas oraz opłatki na stół 

wigilijny.   

8.  W ostatnich dniach zmarł nasz parafianin, mieszkaniec Chełmska śp. Jan Materna. Jego 

pogrzeb w poniedziałek o godz. 14.00 w kościele w Chełmsku. Polećmy go Bożemu 

miłosierdziu.  


