
Parafia rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Rokitniańskiej        Rokitno, 22.01.2023 r. 
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – III Niedziela zwykła - 22.01.2023 

1. Przeżywamy dzisiaj ustanowioną przez papieża Franciszka Niedzielę Słowa Bożego. 

Wpatrzeni w Maryję Matkę Cierpliwie Słuchającą – naśladujmy Jej gorliwość w słuchaniu 

Boga. Otwórzmy księgę Pisma Świętego i dzień po dniu wsłuchujmy się w Boga, który 

mówi do nas przez Słowo zawarte w tej księdze, która jest listem Boga do każdego z nas.  

2. Dzisiaj 37. rocznica śmierci sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty. W gorzowskiej Katedrze 

diecezjalne obchody. Przed błogosławieństwem odmówimy modlitwę o rychłą 

beatyfikację świątobliwego Pasterza naszej diecezji.  

3. W środę świeto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. W tym dniu módlmy się szczególnie o 

jedność chrześcijan.  

4. W BAZYLICE: codziennie o godz. 20.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu  

i modlitwa różańcowa, a następnie Apel Maryjny o godz. 21.00 (w środy Nowenna do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy). W czwartki o godz. 17.30 nabożeństwo w intencji 

powołań, a w niedziele o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej. 

5. Intencje mszalne na ten rok dla Bazyliki w Rokitnie przyjmowane są zarówno w zakrystii 

jak i przez naszą stronę internetową, natomiast intencje mszalne dla kościołów w 

Chełmsku, Kalsku i Twierdzielewie przyjmowane są w poszczególnych kościołach po 

Mszach św. Prosimy, by odpowiednio wcześniej rezerwować Msze św. jubileuszowe i 

rocznicowe.  

6. Zapraszamy do naszej kawiarni Kalwarosa na dobrą kawę oraz herbatę z różą z naszej 

Kalwarii, a także na pyszne ciasto. W kawiarni jest też możliwość nabycia pamiątek z 

naszego sanktuarium. Kawiarnia w okresie zimowym czynna jest od poniedziałku do 

piątku w godz. 9.00-15.00, a w soboty i niedziele do godz. 17.00. 

 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego, biskupa Wilhelma Pluty 

Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Jedyny, prosimy Ciebie, wynieś na ołtarze sługę 

Twojego, biskupa Wilhelma Plutę, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu 

ludowi Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, zatroskanego o zbawienie ludzi i zostawił nam 

wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich. 

Niech przykład Jego miłości, z Ciebie, Boże, czerpanej i w Tobie dawanej bliźnim, będzie 

światłem dla nas i następnych pokoleń. 

Za wstawiennictwem sługi Twojego, biskupa Wilhelma Pluty udziel mi łaski, o którą Cię 

pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


