Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne

Rokitno, 12.09.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 24 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, 13.09.2020 r.
1. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego. Przebywający
na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu.
2. Msze św. w bazylice w dzień powszedni o godz. 11.00 i 18.00, a w niedziele o godz. 9.00, 12.00,
15.00, 18.00. W kościołach filialnych w niedziele: Kalsko o godz. 9.00, Twierdzielewo o godz. 10.15 i
Chełmsko o godz. 11.15.
3. Koronka do Bożego Miłosierdzia w każdy piątek i niedzielę o godz. 15.00. Apel Maryjny codziennie
o godz. 21.00, a pół godziny wcześniej wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa różańcowa w
intencji o ustanie pandemii. W czwartki modlitwa w intencji powołań i adoracja Najśw.
Sakramentu o godz. 17.30. W niedziele o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej.
4. Spotkania kandydatów, którzy jeszcze w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania, w dniu dzisiejszym: w Rokitnie po Mszy św. o godz. 9.00, a w Chełmsku po Mszy św. o godz. 11.15. Jednocześnie informujemy, że w każdym kościele rodzice dzieci klas trzecich oraz młodzież klas siódmych
mogą pobrać deklaracje w celu rozpoczęcia przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. Wypełnione deklaracje oddajemy w zakrys i do końca września.
5. Jutro Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. w bazylice o godz. 11.00 i 18.00.
6. Za tydzień 19 września (sobota), Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium Pierwszych
Męczenników Polski w Międzyrzeczu, o której informacje znajdują się na wywieszonych plakatach.
Program przedstawia się następująco: godz. 9.30 – Przywitanie na Zamku Królewskim, godz. 10.00
– Konferencja „Nowe czasy, nowe zadania” – ks. prof. P. Bortkiewicz TChr., godz. 11.30 – przemarsz
do sanktuarium, godz. 12.30 – Msza św. pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity
szczecińsko-kamieńskiego, ok. godz. 14.00 – posiłek.
7. Już dziś zapraszamy na tradycyjną Pielgrzymkę Diecezjalną Róż Żywego Różańca i Apostolstwa
Margaretka do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, która odbędzie się w pierwszą sobotę października (3.10.).
8. W ostatni piątek września rozpoczniemy w naszym dekanacie przygotowanie dla osób dorosłych
do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Pierwsze spotkanie w Skwierzynie 25 września o godz.
19.00. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się u swojego ks. proboszcza celem otrzymania odpowiedniego skierowania.
9. Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin w dniach 26-27 września. Koszt: 220 zł. od
osoby. Cena zawiera przejazd autokarem, posiłki, nocleg i ubezpieczenie. Szczegółowe informacje
i zapisy pod numerem tel. 792495788. Zapraszamy małżonków, rodziny i wszystkie osoby chętne.
10.Dziękujemy z całego serca za ofiary składane na rzecz Sanktuarium i Kalwarii, zbliża się czas wzmożonych prac porządkowych po okresie letnim i dlatego każde wsparcie w tym trudnym czasie jest
szczególnie ważne. W najbliższym czasie również czeka nas zaopatrzenie domów rekolekcyjnych
w olej opałowy i za każdą otwartość serca jeszcze raz dziękujemy.
11.Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej, która została wyłożona na stoliku obok przedsionka naszej
świątyni, a ofiary możemy składać do skarbony.
12.Wszystkim Pielgrzymom, naszym drogim Parafianom, życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa
i opieki Pani Rokitniańskiej, a także zapraszamy do odwiedzenia naszej kawiarenki oraz sklepu z pamiątkami. W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o młodzieży z racji przypadającego
w piątek 18 września wspomnienia św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży i patrona Polski.

