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

Rokitno, 21.11.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, 22.11.2020 r.
1. Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego dnia w sposób szczególny polecamy nasze Wyższe Seminarium Duchowne –
alumnów i wychowawców, prosząc jednocześnie o nowe, święte powołania do kapłaństwa.
Dzisiejsza taca przeznaczona jest również na potrzeby naszego seminarium duchownego.
2. Podczas Komunii św. zachowujemy porządek jasnego podziału formy przystępowania:
w bazylice od strony chrzcielnicy podchodzą osoby przyjmujące na dłoń, a od strony
ambony osoby przyjmujące do ust. Dbajmy o siebie i innych przez zakrywanie ust i nosa
oraz zachowanie stosownego dystansu w stosunku do osób, z którymi nie mieszkamy na
co dzień. W związku ze szczególną sytuacją przypominamy, że Biskup ZielonogórskoGorzowski na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił ogólnej dyspensy
od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane. Przypominamy,
że na naszej stronie www.rokitno.org dostępna jest 24-godzinna transmisja wszystkich
wydarzeń, które mają miejsce w sanktuarium.
3. Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji o ustanie pandemii oraz o pokój i zgodę
w naszej Ojczyźnie codziennie przed każdą Mszą św. (za wyjątkiem nabożeństw w niedzielę
i czwartek). Apel Maryjny codziennie o godz. 21.00, a pół godziny wcześniej wystawienie
Najśw. Sakramentu, podczas którego czytamy Wypominki i odmawiamy Różaniec.
W kościołach filialnych modlimy się za zmarłych we wszystkie niedziele listopada po Mszy
św. Dodatkowo w bazylice wystawienie Najświętszego Sakramentu o godzinie 17.30: w
każdą niedzielę Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej, a w czwartki modlitwa w intencji
powołań.
4. Za tydzień pierwsza Niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia także przez uczestnictwo w Roratach. Już dziś zachęcamy do wspólnej modlitwy,
a szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.
5. W niedzielę 29 listopada zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej, którzy byli nieobecni na spotkaniu 15 listopada, na Mszę św. w Rokitnie
o godz. 9.00. Prosimy również o informację, jeśli ktoś nie może uczestniczyć w spotkaniu.
6. W środę przypada rocznica śmierci zmarłego w 2013 roku śp. ks. Stanisława Kłóska. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
7. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Diecezjalna Caritas przekazuje świece na
stół wigilijny, które możemy nabyć w kawiarni, gdzie dostępne są również opłatki.
8. Dziękujemy z całego serca za wparcie udzielane sanktuarium, parafii i kalwarii. Zachęcamy
do nabycia prasy katolickiej, która jest wykładana w przedsionku naszej świątyni, a ofiary
składamy do skarbony. Wszystkim Pielgrzymom, naszym Drogim Parafianom życzymy
przede wszystkim zdrowia. Z zachowaniem koniecznej ostrożności bądźmy razem i trwajmy
na wspólnej modlitwie o jak najszybsze ustanie pandemii.

