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1. W poniedziałek, 2 lipca, z Otynia wyrusza Piesza Pielgrzymka Rolników na
Jasną Górę.
2. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zachęcamy do napisania próśb i podziękowań, które prosimy składać
w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca.
W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy ministrantów, lektorów
i ich rodziców oraz Wspólnotę Przyjaciół Paradyża. Wcześniej – od godz.
17.00 – będziemy modlić się w intencji nowych powołań do kapłaństwa.
4. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 do 18.00
i w tym czasie okazja do spowiedzi.
5. Zmiana tajemnic różańcowych w sobotę 7 lipca. O godz. 10.20 wspólny
różaniec, a o godz. 11.00 Msza św.
6. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Głogowa na Jasną Górę,
która odbędzie się w dniach 2-12 sierpnia. Z naszej parafii tradycyjnie
wyrusza grupa czerwona. Zapisy w zakrystii.
7. Przypominamy, że w czasie wakacji w niedziele nie ma Mszy św. o godz.
16.00, a odprawiamy Mszę św. o godz. 20.00. Msze św. w dni powszednie
o godz. 7.00 i 18.00 (nie ma Mszy św. o godz. 9.00).
8. W związku z rokitniańskim Rokiem Jubileuszowym redakcja TVP3 Gorzów
Wielkopolski będzie realizować transmisje Mszy św. z Sanktuarium Matki
Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca
– od 7 lipca br. aż do zakończenia Roku Jubileuszowego. Początek transmisji
o godz. 11.00. TVP3 Gorzów Wielkopolski można oglądać dzięki Naziemnej
Telewizji Cyfrowej oraz na stronie internetowej gorzow.tvp.pl i w aplikacji
TVP Stream na urządzeniach mobilnych. Pracownikom TVP3 Gorzów
Wielkopolski oraz wszystkim, którzy dzięki nim łączyć się będą
z sanktuarium rokitniańskim, biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz
Lityński udziela swego pasterskiego błogosławieństwa.

9. Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
10.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
11.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości
serca, doświadczenia uzdrawiającej mocy Boga oraz opieki św. Mikołaja,
patrona naszej wspólnoty parafialnej.
12.W tym tygodniu odeszli do wieczności: śp. Krystyna Husak, lat 59, z ul.
Rynek, śp. Barbara Marczewska, lat 72, z ul. Budowlanych, śp. Danuta
Zachariasiewicz, lat 79, z ul. Sienkiewicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać,
Panie...

