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1. Dziś w Rokitnie odbywa się centralna uroczystość ku czci Matki Bożej
Rokitniańskiej. W związku z 350. rocznicą obecności w Rokitnie obrazu
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej od
18 czerwca 2018 r. do 18 czerwca 2019 r. w sanktuarium rokitniańskim
obchodzony będzie Rok Jubileuszowy. Msza św. inaugurująca Rok
Jubileuszowy będzie sprawowana przez bpa Tadeusza Lityńskiego
w Rokitnie jutro, tj. 18 czerwca o godz. 17.00. Po zakończonej Mszy świętej
Biskup Diecezjalny udzieli wiernym papieskiego błogosławieństwa wraz
z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna,
Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Papieskie
błogosławieństwo i odpust zupełny mogą otrzymać także ci, którzy
z uzasadnionych przyczyn nie wezmą udziału w tej Mszy św., ale pobożnie
będą śledzili transmisję telewizyjną uroczystości w TVP3 Gorzów
Wielkopolski.
Najważniejsze informacje dotyczące inauguracji Roku Jubileuszowego,
możliwości uzyskania odpustu związanego z Jubileuszem oraz planu
nabożeństw w sanktuarium znajdują się w instrukcji duszpasterskiej
zamieszczonej na tablicy ogłoszeń.
2. Jutro, tj. 18 czerwca, w naszej parafii będziemy łączyć się duchowo
z uczestnikami uroczystości ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej, oddawać się
w opiekę Patronki naszej diecezji i modlić się za Jej wstawiennictwem.
3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w poniedziałek po Mszy św.
wieczornej.
5. We wtorek, 19 czerwca, Msza św. o godz. 18.00 z nabożeństwem do
świętego Ojca Pio. Zapraszamy serdecznie do modlitwy oraz wpisywania
próśb i podziękowań do księgi intencji wyłożonej przy relikwiach Świętego.
6. Spotkanie katechetów w środę po Mszy św. wieczornej.

7. Msza św. na zakończenie roku szkolnego w czwartek, 21 czerwca, o godz.
18.00. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, ich rodziców oraz
nauczycieli. Dla kandydatów do bierzmowania udział w tej Mszy św. jest
obowiązkowy. Spowiedź́ dla dzieci i młodzieży o godz. 17.30.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek od godz. 17.00.
9. W sobotę obchodzimy Dzień Ojca. Otoczmy modlitwą naszych ojców. Dla
żyjących prośmy o potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.
10.Przypominamy, że od czerwca i w wakacje w niedziele nie ma Mszy św.
o godz. 16.00, jest natomiast Msza św. o godz. 20.00. Od przyszłego
tygodnia, tj. od 25 czerwca, do końca wakacji w dni powszednie nie będzie
Mszy św. o godz. 9.00.
11.Dzieci i młodzież z Oazy Dzieci Bożych i Scholi Dziecięcej oraz Zespołu
Młodzieżowego prowadzą dzisiaj zbiórkę do puszek na wakacyjny wyjazd na
obóz do Karpacza.
12. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w kościele św. Klemensa w czwartek,
21 czerwca, o godz. 18.30.
13.Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
zaprasza na Mszę św. w intencji Ojczyzny sprawowaną w następną niedzielę
o godz. 12.30 w kościele św. Klemensa. Po Mszy św. konferencję wygłosi
prof. Krzysztofa Kawalec. Szczegóły na plakacie.
14.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i za wszelkie wyrazy życzliwości.
15.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego”.
16.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną̨ modlitwę̨!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, doświadczenia, że
najpewniejszym i najbezpieczniejszym schronieniem jest Pan Bóg oraz
opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty parafialnej.
17.W tym tygodniu odeszły do wieczności: śp. Stanisława Poźniak, lat 64, z ul.
Parafialnej i śp. Łucja Matyjas, lat 77, z ul. Obrońców Pokoju. Wieczny
odpoczynek racz Im dać́ , Panie...

