Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne
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Rokitno, 11.09.2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 24 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ, 12.09.2021
W BAZYLICE: Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji o ustanie pandemii oraz o pokój
i zgodę w naszej Ojczyźnie kilka minut przed każdą Mszą św. Codziennie o godz. 20.30
wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego modlimy się Różańcem,
a następnie Apel Maryjny (w środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy).
W czwartki o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji
powołań, a w niedziele o 17.30 Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej.
Wszystkie nabożeństwa w bazylice są również dostępne online na naszej stronie
www.rokitno.org, oraz YouTube: „Kościół w Rokitnie”. Uprzejmie też prosimy
o zachowywanie dystansu i zakrywanie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Nabożeństwo KALWARII ROKITNIAŃSKIEJ 18 września 2021 r. (sobota). Będzie ono
związane ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego, które przypada w najbliższy wtorek,
jak również chcemy podziękować za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.
Rozpoczniemy o godz. 15.00 Godziną Miłosierdzia w bazylice, następnie Msza św. i przejazd
do pierwszej stacji. Zakończymy ok. godz. 21.00 w bazylice Apelem Maryjnym. Rozważania
poprowadzi ks. Damian Drop – diecezjalny duszpasterz powołań.
Nie będzie tego dnia Mszy św. o godz. 18.00.
Jednocześnie ks. Damian oraz Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży zapraszają na
rekolekcje weekendowe dla młodzieży pt. „Ty jesteś marką”, które odbędą się w Rokitnie
1-3 października 2021 r. Organizowane są one w ramach serii Akademia Dojrzewania
i przeznaczone dla dziewcząt i chłopców od 15 roku życia. Informacje u ks. Damiana.
PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA I APOSTOLSTWA MARGARETKA diecezji zielonogórskogorzowskiej. Zapraszamy jak zawsze w pierwszą sobotę października wszystkich Członków
Żywego Różańca oraz tych, którzy modlą się w intencji powołań i za powołanych w ramach
Apostolstwa Margaretka. Spotkamy się 2 października 2021 r. pod hasłem: „Wszystko
postawiłem na Maryję” (kard. Stefan Wyszyński). Recepcja będzie czynna od godz. 9.00.
Rozpoczęcie o godz. 10.00 na placu przy ołtarzu polowym modlitwą różańcową i procesją ze
sztandarami po rokitniańskich ogrodach. O godz. 11.15 katecheza Maryjna. O godz. 12.00
uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego – Biskupa
Zielonogórsko-Gorzowskiego, podczas której homilię wygłosi ks. Wacław Grądalski – kustosz
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu (diecezja koszalińsko-kołobrzeska). Po Mszy
św. poczęstunek dla pielgrzymów.
W piątek rocznica agresji sowieckiej na Polskę – Dzień Sybiraka. Tego dnia od godz. 8.00
do godz. 19.00 będzie otwarta kaplica Sybiraków, w której znajduje się również ostatnia
stacja naszej kalwarii – stacja Wszystkich Świętych.
W sobotę 18 września św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży i patrona Polski.
Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o młodzieży.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPIERAJĄ MATERIALNIE UTRZYMANIE
SANKTUARIUM. Naszym drogim Parafianom, Pielgrzymom życzymy zdrowia, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. W przedsionku świątyni
wyłożona jest prasa katolicka, a w kawiarence znajdziemy kalendarze na rok 2022 oraz
specjalny numer „Gościa Niedzielnego” poświęcony kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

