
Parafia rzymskokatolicka  pw. Matki Bożej Rokitniańskiej        Rokitno, 19.03.2023 r. 
w Rokitnie - Sanktuarium Maryjne  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV Niedziela Wielkiego Postu – 19 marca 2023 r. 

1. Rozpoczeliśmy dzisiaj Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii, prowadzi je o. Mateusz Zys, 
misjonarz oblat. Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie. Ostatni dzień rekolekcji – środa 
– to dzień spowiedzi świętej. W Rokitnie spowiedź w środę o godz. 10.30 i o godz. 17.30. 

2. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale w Rokitnie w niedziele o 
godz. 17.30, w kościołach filialnych po Mszy św. niedzielnej. Droga Krzyżowa w piątki: w Rokitnie 
o godz. 17.30, w Chełmsku o godz. 16.30, następnie Msza św.; w Kalsku o godz. 18.30, następnie 
Msza św.  

3. Zapraszamy na Nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej, które odbędzie się tradycyjnie za dwa 
tygodnie w piątek przed Niedzielą Palmową – 31 marca. Szczegóły na plakacie. W tym roku 
wsłuchamy się w rozważania zaczerpnięte ze słów św. Jana Pawła II. 

4. Jałmużnę Wielkopostną można składać do oznaczonej skarbony obok chrzcielnicy. Przez złożone 
ofiary wynagradzamy m.in. za uzyskane w minionym roku dyspensy. 

5. Jak co roku, z inicjatywy Mieszkanek Rokitna, organizowana jest zbiórka na kwiaty do Grobu 
Pańskiego. Chcąc kontynuować to piękne i chwalebne świadectwo wiary prosimy,  by dowolne i 
dobrowolne ofiary na ten cel  przekazywać do Pań: Wandy Cyplik, Marii Dyla, Danuty Szczyszyk.  
Ofiary można też składać do opisanej skarbony w kościele obok Ołtarza Krzyża w terminie do 31 
marca br. 

6. W naszym domu rekolekcyjnym dzisiaj kończą się rekolekcje dla młodzieży, za tydzień 
rekolekcje trzeźwościowe. Informacje na temat tych i kolejnych wydarzeń wraz z informacjami o 
zapisach znajdują się na naszej stronie internetowej.  

7. W poniedziałek uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze św. w Bazylice o godz. 11.00 i o 
godz. 18.00. 

8. W sobotę uroczystość Zwiastowania NMP, to dzień, w którym wiele osób podejmuje modlitewne 
dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Na stoliku przy wyjściu z kościoła są wyłożone 
deklaracje dla osób, która pragną przez 9 miesięcy modlić się za dziecko poczęte, by zostało 
przyjęte z miłością przez rodziców. Wypełniony odcinek deklaracji należy złożyć na tacę lub w 
zakrystii w sobotę podczas Mszy św. o godz. 11.00.  

9. W przyszłą niedzielę pierwsze z trzech spotkań dla par starających się o potomstwo - 
zatytułowane “Jak gwiazdy”. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 15.00, następne spotkanie 
z psychoterapeutką  i rozmowy przy herbacie w naszej auli. Szczegóły na plakacie w gablocie oraz 
na naszej stronie internetowej.  

10. 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). Odpowiadając na apel naszych biskupów do intencji modlitewnych 
podczas różańca i apelu włączymy modlitwę w intencji Kościoła w Polsce.  

11. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej – Niedziela oraz Gość Niedzielny są wyłożone na stojaku 
za kratą. Ofiarę za prasę można złożyć do opisanej skarbonki.  

12. Zapraszamy do naszej kawiarni Kalwarosa na dobrą kawę oraz herbatę z różą z naszej Kalwarii, 
a także na pyszne ciasto. W kawiarni jest też m  ożliwość nabycia pamiątek z naszego sanktuarium. 
W kawiarni można nabyć paschaliki – świece Caritas na stół wielkanocny, w cenie 20 zł.  


