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Licznie wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii i przyjmujących Komunię św. jest 
dzisiaj. 
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, którzy w tym roku kooczą przygotowania, 
dzisiaj po Mszy o godz. 12.00. Spotkanie dla uczniów klas ósmych, którzy chcieliby 
rozpocząd przygotowania do bierzmowania, będzie w sobotę 2 października o godz. 19.15 
w kościele. 

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu dzisiaj, w piątek i sobotę. 

Dzisiaj jest składka inwestycyjna na budowę Domu Pokuty. Za wszystkie ofiary złożone na 
tace i przelane na konto Parafii wielkie Bóg zapład. 

Dzisiaj też jest  zbiórka do puszek przed kościołem na KUL i IFT w Zielonej Górze.. 
Modlitwę różaocową przed wieczorną Mszą św. w poniedziałek, wtorek i czwartek 
prowadzi Żywy Różaniec. 

Spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w czwartek po wieczornej Mszy św. 
w kościele. 

W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. 
Nabożeostwa różaocowe od piątku – dla dzieci: w piątek o godz.17.00; dla dorosłych: 
w piątek o godz. 18.00, w sobotę o godz. 17.45, w niedzielę o godz. 18.30. 

W piątek wieczorem Msza św. z kazaniem: „Maryja Nauczycielka”. Po niej nabożeostwo 
wywyższenia Krzyża św. W sobotę nabożeostwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu 
Maryi  o godz. 17.45. 

Proszę, aby dzieci po Pierwszej Komunii św. od października zaczęły „zbierad” dziewięd 
pierwszych piątków miesiąca. Okazja do spowiedzi, dla tych dzieci i innych osób, będzie 
w piątek od godz. 17.30. Potem dzieci będą na Mszy św. o godz. 18.30 i przyjmą Komunię 
pierwszopiątkową. 

W sobotę odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00. 

Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie zaprasza w sobotę na odpust ku 
czci NMP Różaocowej i diecezjalną Pielgrzymkę Róż Żywego Różaoca oraz Apostolstwa 
Margaretek. 

Dzieo modlitwy za rodziny i błogosławieostwo rodzin w niedzielę za tydzieo. 

Poświęcenie różaoców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. będzie 
w niedzielę 10 października na Mszy św. o godz. 10.00. Różaoce rodzice kupują sami. 

Można nabyd cebulki żonkili jako wsparcie dla gorzowskiego hospicjum św. Kamila 
w ramach akcji „Pola nadziei”. Ofiara za 1 cebulkę minimum 2 zł. Zachęcamy do tego dzieła 
miłosierdzia i formy pomocy potrzebującym. 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym: Narodowe Rekolekcje 
u  św. Józefa w Kaliszu; Przebity zakonnik; Bądź jak Noe, Abraham lub św. Paweł; Pieszo do 
serca; Następna randka w niebie. W  Niedzieli: Stop agresji wobec wierzących; Istnieje tylko 
jeden Bóg; Przepis Franciszka na Europę; Jak uniknąd syndromu opuszczonego gniazda? Jest 
też Mały Gośd Niedzielny. 

 


