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Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz.18.00 a
w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych.
Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie
internetowej naszej parafii.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Zgodnie z ostatnim zarządzeniem władz państwowych dotyczącego liczby uczestników w
nabożeństwach nie ma już limitu osób, które chcą uczestniczyć w nabożeństwach
odprawianych w naszym kosciele, przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności.
Jednocześnie przypominam, że od 06.06.2020 r. dyspensa udzielona przez Ksieży Biskupów
od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych na czas pandemii z
wyjątkiem osób chorych już nie obowiązuje.
Ksiądz Proboszcz Mieczysław Gajewski

DRODZY PARAFIANIE!
W związku z zapytaniami niektórych zatroskanych wiernych, z powodu braku zbiórek i
kolekt, które są podstawowym i jedynym źródłem utrzymania parafii, zwracam się z prośbą
o wspieranie materialne naszej parafii w czasie pandemii koronowirusa dowolnymi ofiarami
wpłacanymi na jej konto:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
83-407 Łubiana ul. Kościelna 6
BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem: na cele kultu religijnego.
Na powyższe konto można także wpłacać roczne ofiary na rzecz parafii (składane w
kopertach) zaznaczając w dopisku rok na który je deklarujemy np. na cele kultu religijnego rok 2020. Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.
Z góry dziękuję za troskę, zrozumienie i wszelkie ofiary.
Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

XXIV Niedziela Zwykła - 13.09.2020 r.
1. Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. naszych dzieci. Jest to
wielkie święto nie tylko dzieci i ich rodziców, ale całej naszej parafii. Zwracam się z gorącym
apelem do rodziców, o zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności w czasie
uroczystości rodzinnych.. Z racji pandemii „biały tydzień”, będzie nieco inny. Dzieci przyjęte
do I Komunii św. przybędą do kościoła w poniedziałek, środę i sobotę na godzinę 18.00.
Bardzo proszę rodziców i krewnych o liczny udział wraz z dziećmi na tych mszach św. Jutro
w ramach „białego tygodnia” dzień misyjny i tradycyjna kolekta na biedne dzieci z krajów
misyjnych a w sobotę poświęcę dzieciom medaliki obrazki i różne dewocjonalia. Bardzo
dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość, a więc p. katechetce, p.
Organiście, szafarzom i ministrantom. Bóg zapłać rodzicom dzieci I komunijnych za dar dla
parafii. Dziękuję rodzicom dzieci z niższych klas za posprzątanie i udekorowanie kościoła.
2. Dzisiaj przed kościołem z woli Ojca Świętego zamiast na nasze Wyższe Seminarium
Duchowne, puszka na ZIEMIĘ ŚWIĘTA. Polecam ją Waszej ofiarności i za wszystkie ofiary
bardzo dziękuję. Natomiast puszka na nasze Seminarium będzie za dwa tygodnie. W
przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej parafii.
3. Dzisiaj przypada 13. dzień miesiąca zaraz po Mszy św. o godz. 16.00 nabożeństwo
fatimskie wraz z procesją. Proszę o niesienie figury w tym miesiącu IV Różę Matek.
4. Jutro 14 września w Kościerzynie jest odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego- suma
o godz.11.00. W przyszłą sobotę 19 września odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Suma
odpustowa będzie o godz. 12.00 poprzedzona procesją, która wyruszy już o godz. 11.45 spod
klasztorku na ul. 8 marca. Jest to także Święto Róż Różańcowych Rejonu Kościerskiego,
dlatego bardzo proszę, aby brały w niej udział wraz ze swoimi sztandarami delegacje
zarówno Róż Matek jak i Ojców z naszej parafii.
5. Można już zamawiać intencje mszalne na nowy 2021 rok.
6. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zaprasza członków, sympatyków i mieszkańców
Łubiany na wycieczkę rowerową do Dąbrówki. Wyjazd w sobotę 19 września 2020 r. o
godz.9.00 sprzed naszej szkoły. Zapisy u p. Grzegorza Hetmańskiego.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 14.09.2020 r.
Godz.18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Dariusza z
okazji urodzin
Godz.18.30 P/ o łaskę zdrowia dla Jacka i dary Ducha Świętego dla leczących go lekarzy –
intencja od przyjaciół z pracy
Wtorek 15.09.2020r.
Godz. 18.00 P/ ++ Marię i Bogdana Marszewskich
Godz.18.30 P/ o łaskę zdrowia dla Jacka i dary Ducha Świętego dla leczących go lekarzy –
intencja od przyjaciół z pracy
Środa 16.09.2020 r.
Godz.18.00 P/ + Henryka Sominka – intencja od koleżanek z działu malarni
Czwartek 17.09.2020 r.
Godz. 18.00 P/ + Marię Peplińską w 1 rocznicę śmierci
Piątek 18.09.2020 r.
Godz.18.00 P/ + Kazimierza Worzała w kolejną rocznicę urodzin
K/ o radość nieba dla + Barbary Laskowskiej - intencja od przyjaciół
Sobota 19.09. 2020 r.
Godz. 18.00
stron

P/ ++ tatę Alfonsa ze wspomnieniem mamy Agnieszki oraz dziadków z obojga
K/ + ojca, teścia i dziadka Gerarda Gackowskiego – intencja z okazji urodzin

Niedziela 20.09.2020 r.
Godz. 8.30 P/ ++ Bertę, Bernarda, siostry, braci, krewnych z rodziny Pek i Olszewskich
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Godz. 11.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla mamy Jadwigi
Główczewskiej z okazji 70 urodzin
K/ ++ mamę i babcię Anielę w 9 rocznicę śmierci, ojca i dziadka Augustyna

Borzestowskich, braci Romana, Zenona, Tadeusza, Jana i siostrę Reginę
Godz. 16.00 P/ o dar nieba dla ojca Kazimierza Jereczek ze wspomnieniem dziadków
Konrada i Joannę oraz Józefa i Bolesławę

UWAGA:
W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt –
505 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl
Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić
w następujący sposób:
- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej
- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką
Mszę św.) do skrzynki pocztowej na plebanii,
lub
- poprzez wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865 - z
dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu…
Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz
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