Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne
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Rokitno, 1.05.2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 5 NIEDZIELĘ WIELKANOCY, 2.05.2021
DLA BEZPIECZEŃSTWA PARAFIAN I PIELGRZYMÓW INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE
NABOŻEŃSTWA W BAZYLICE SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE ONLINE na naszej stronie
www.rokitno.org, oraz YouTube: „Kościół w Rokitnie”. Szczególnie osoby starsze i chore
zapraszamy do duchowej łączności w modlitwie z naszym Sanktuarium. UPRZEJMIE TEŻ
PROSIMY O ZAJMOWANIE WYZNACZONYCH MIEJSC ORAZ PRZESTRZEGANIE ZASADY:
DYSTANS‐DEZYNFEKCJA‐MASECZKA. W bazylice może jednocześnie przebywać 50, a od
wtorku 60 osób – pozostali mogą uczestniczyć na zewnątrz świątyni.
Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji o ustanie pandemii oraz o pokój i zgodę w
naszej Ojczyźnie kilka minut przed każdą Mszą św. Codziennie o godz. 20.30 wystawienie
Najświętszego Sakramentu, podczas którego modlimy się Różańcem, a następnie Apel
Maryjny (w środy Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy).
Zapraszamy na nabożeństwa majowe ku czci NMP. W dni powszednie modlimy się Litanią
Loretańską po Mszy św. o godz. 11.00 i 18.00 (o godz. 18.00 z czytanką podczas Mszy św. i
wystawieniem Najświętszego Sakramentu), a w niedziele i uroczystości (np. 3 maja) o godz.
17.30. W każdy piątek w Chełmsku o godz. 17.00, a w Kalsku o godz. 19.00.
W Twierdzielewie po niedzielnej Mszy św. W najbliższy piątek w Kalsku i Chełmsku pół
godziny przed Mszą św. okazja do spowiedzi z racji pierwszego piątku miesiąca.
Dziś pierwsza niedziela miesiąca – zmiana Tajemnic Żywego Różańca. Intencja: Módlmy się,
aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery
finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.
3 maja odpust ku czci NMP Królowej Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
Diecezjalna Modlitwa za Ojczyznę oraz Pielgrzymka Ruchu Trzeźwości do Rokitna. O godz.
10.00 rozpoczęcie w bazylice – Różaniec; godz. 10.30 konferencja: Ruch Trzeźwości.
Określenie, znaczenie, zadania na dzisiaj – Augustyn Wiernicki, konsultant zespołu KEP ds.
Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Od godz. 11.00 przerwa i okazja do spowiedzi
św. O godz. 11.45 gromadzimy się na placu przy ołtarzu polowym, gdzie o godz. 12.00
rozpoczniemy Eucharystię pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Pawła Sochy. Przed
Eucharystią słowo dot. ustanowienia sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej, Wspomożycielki
Wiernych. Po Mszy św. poświęcenie obelisku ufundowanego przez Ruch Trzeźwości,
upamiętniającego rocznicę 350‐lecia obecności Cudownego Obrazu w Rokitnie oraz salut
armatni.
Również 3 maja w bazylice będziemy gościli wizerunek ikony Matki Bożej Klewańskiej,
Wspomożycielki Wiernych, której sanktuarium zostanie ustanowione 22 maja
w Skwierzynie. Obraz będzie wystawiony przez cały dzień, a podczas Mszy św. o godz.
15.00, ks. Kazimierz Małżeński CM wygłosi homilię, która przybliży historię wizerunku
i nowe sanktuarium w naszej diecezji.
Odwiedziny chorych w najbliższy piątek o stałej porze.
Spotkanie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania w piątek w Chełmsku
i Kalsku po Mszy św., a w niedzielę w Rokitnie po Mszy św. o godz. 9.00.

9. W niedzielę 9 maja o godz. 10.30 w TVP3 Gorzów Wielkopolski będzie transmisja Mszy
św. w intencji Przyjaciół Paradyża. Z troski o zdrowie naszych drogich Przyjaciół Paradyża
tradycyjna majowa pielgrzymka w tym roku nie odbędzie się. Zapraszamy serdecznie do
wspólnej modlitwy za pomocą transmisji.
10. W niedzielę 9 maja w naszej parafii będziemy przeżywali uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej. Już dziś prosimy wszystkich o modlitwę w intencji dzieci oraz ich rodziców. Msze św.
z udziałem dzieci zostały wyznaczone w godzinach poza zwykłym porządkiem nabożeństw
(10.00 – bazylika, 11.30 w Kalsku, 13.00 – bazylika), abyśmy mogli bez przeszkód
uczestniczyć w niedzielnych Mszach św. o stałych porach.
11. Na prośbę Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
podjęła inicjatywę modlitewną o ustanie pandemii. Modlitwa będzie sprawowana od 1
maja przez 30 dni w największych sanktuariach maryjnych świata. 3 maja Kościół
powszechny łączyć się będzie w modlitwie z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na
Jasnej Górze. Kongregacja prosi, aby tego dnia modlić się zwłaszcza za zakażonych i
chorych na COVID‐19.
12.DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY W TYM TRUDNYM CZASIE WSPIERAJĄ MATERIALNIE
UTRZYMANIE NASZEGO WSPÓLNEGO SANKTUARIUM. 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.

