Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne

Rokitno, 20.02.2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 1 NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU, 21.02.2021 r.
1. Podczas Komunii św. zachowujemy porządek jasnego podziału formy przystępowania: w bazylice
od strony chrzcielnicy podchodzą osoby przyjmujące na dłoń, a od strony ambony osoby
przyjmujące do ust. Przypominamy również o limitach osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć
w nabożestwach. Stosowne informacje są wywieszone przy wejściu do świątyni (bazylika – do 60
osób). Dbajmy o siebie i innych przez UŻYWANIE MASECZEK OCHRONNYCH oraz zachowanie
stosownego dystansu w stosunku do osób, z którymi nie mieszkamy na co dzień. Na naszej stronie www.rokitno.org dostępna jest 24-godzinna transmisja wszystkich wydarzeń, które mają
miejsce w sanktuarium.
2. Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji o ustanie pandemii oraz o pokój i zgodę w naszej
Ojczyźnie codziennie przed każdą Mszą św. (za wyjątkiem nabożeństwa w piątek i niedzielę).
Codziennie również o godz. 20.30 wystawienie Najśw. Sakramentu, podczas którego modlimy się
Różańcem, a na zakończenie śpiewamy Apel Maryjny (w środy Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy). W czwartki o godz. 17.30 modlimy się w intencji powołań. W okresie Wielkiego Postu w każdy piątek DROGA KRZYŻOWA: w bazylice o godz. 17.30, a po niej Msza św.;
Chełmsko o godz. 17.00, a następnie Msza św.; Kalsko: o godz. 18.30, a następnie Msza św. GORZKIE ŻALE w każdą niedzielę w bazylice o godz. 17.30, a w kościołach filialnych modlimy się po Mszy
św.
3. Wszystkim, z całego serca dziękujemy za stałe wparcie udzielane sanktuarium, parafii i kalwarii.
W związku z niskimi temperaturami oraz trwającymi ograniczeniami ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ
O WSPARCIE MATERIALNE NA UTRZYMANIA NASZEGO SANKTUARIUM – dotyczy to szczególnie
konieczności odpłacenia rachunków za olej opałowy i inne media. Do tej pory z pomocą wielu życzliwych osób jakoś sobie radziliśmy, ale teraz sytuacja jest bardzo poważna. Z góry serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość. Ofiary możemy wpłacać na konto parafialne, które jest podane również
na naszej stronie WWW: 30 1240 3578 1111 0000 4444 3492. Pielgrzymom, naszym Drogim Parafianom życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, jak
również zachęcamy do skorzystania z sakramentu pojednania szczególnie w okresie Wielkiego Postu. Spowiadamy zawsze pół godziny przed każdą Mszą św.

