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1. Dziś w Rokitnie uroczystość odpustowa ku czci NMP Rokitniańskiej,
Głównej Patronki naszej Diecezji. Suma odpustowa pod przewodnictwem
i z homilią biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka o godz.
12.00.
2. Przy wyjściu z kościoła Parafialny Zespół Caritas, jak w każdą trzecią
niedziele miesiąca, przeprowadza zbiórkę do puszek dla najbardziej
potrzebujących.
3. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe codziennie o godz. 17.30.
4. W poniedziałek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. Spotkanie kandydatów do bierzmowania po Mszach wieczornych: uczniów
klas siódmych w poniedziałek, klas ósmych w środę.
6. Na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy we wtorek (w ciszy),
a także w piątek w godz. od 17.00 do 18.00 i w sobotę w godz. od 7.30
do 10.00 (prowadzone przez poszczególne wspólnoty).
7. Obchodzony w środę Dzień Ojca to dobra okazja do wyrażenia swojemu
tacie szacunku i wdzięczności za troskę, opiekę i trud wychowania.
Pamiętajmy również, aby w tym dniu otoczyć naszych ojców modlitwą. Dla
żyjących prośmy o potrzebne łaski, a dla zmarłych o dar życia wiecznego.
8. W czwartek 24 czerwca Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
9. Osoby zaangażowane w wykonanie dywanu kwiatowego i przygotowanie
naszej świątyni do Uroczystości Bożego Ciała zapraszamy na spotkanie
w czwartek o godz. 10.00.
10.Zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. dziękczynną za kończący się rok
szkolny i z prośbą o szczęśliwe wakacje w czwartek o godz. 18.00.
Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi, która rozpocznie się jak każdego
dnia pół godziny przed Mszą św.

11.Przypominamy, że w czasie wakacji w niedziele nie ma Mszy św. o godz.
16.00, a odprawiamy Mszę św. o godz. 20.00.
12.W dniach 2–12 sierpnia odbędzie się 41. Piesza Pielgrzymka z Głogowa
na Jasną Górę pod hasłem: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Szczegóły
na plakacie.
13.Informujemy, że zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski
od dzisiejszej niedzieli zostaje odwołana dyspensa dotycząca obowiązku
uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane.
14.W minioną środę otworzyliśmy uroczyście na naszym dziedzińcu Zakątek
św. Mikołaja i Kącik Zielarza. To projekt ekologiczny inspirowany papieską
encykliką Laudato si’ zrealizowany przez parafian i młodzież ze Szkolnego
Koła Caritas Zespołu Szkół Ekonomicznych. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych dzieł. Mamy nadzieję,
że będzie to miejsce, w którym każdy będzie mógł odetchnąć i ucieszyć się
kontaktem z naturą.
15.Składamy serdeczne podziękowanie za każdą ofiarę złożoną na potrzeby
naszego kościoła i wszelkie wyrazy życzliwości.
16.Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można
nabyć „Niedzielę” i „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.
17.Parafianom i wszystkim Gościom dziękujemy za wspólną modlitwę!
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy zdrowia, pokoju i radości
serca, pewności, że Chrystus nie zostawia nas samych podczas naszych
życiowych burz, a także opieki św. Mikołaja, patrona naszej wspólnoty
parafialnej.
18.W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Krystyna Pawłowska, lat
66, z ul. Narutowicza. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie...

