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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

Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.00 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.

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

 

W związku z zapytaniami wielu osób, przypominam, że naszą parafię można wspierać



dowolnymi ofiarami wpłacanymi na 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 wszelkie ofiary.

Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

XXVI  Niedziela Zwykła - 27.09.2020 r.

1. Dzisiaj zbiórka na nasze Wyższe Seminarium Duchowne.

2. Od poniedziałku Msze św. wieczorne będą o godz. 17.00.

3. Od czwartku rozpoczynamy miesiąc październik. W dni powszednie o godz.17.30 (po Mszy
świętej) będziemy odmawiali wspólnie różaniec, a w niedzielę tak jak to było dotychczas
zapraszamy na wspólny różaniec już na godz. 8.00. Wyjątkowo tylko w najbliższy piątek z
racji spowiedzi nie będzie różańca a w najbliższą niedzielę różaniec będzie prowadzony
przez Róże Ojców po pierwszej Mszy św. Przez cały październik w każdą sobotę pół godziny
przed Mszą świętą różaniec prowadzą Róże Matek. We wtorki i piątki różaniec prowadzą
dzieci i młodzież szkolna a w środę różaniec będzie połączony z nowenną do M.B.N.Pomocy

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek, i sobota miesiąca. W piątek od godziny
15.30 spowiedź dla dzieci przyjętych do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania z klasy
VII i VIII.

5. Z racji przypadającego 10 października naszego odpustu z powodu przełożonego z racji
pandemii terminu zjazdu maturzystów z naszej diecezji na Jasnej Górze nie przybędzie do
naszej parafii ks. Biskup Arkadiusz Okrój. Sumę odpustową odprawi w sobotę 10.
października o godz. 11.00 ks. Tomasz Husarek Rektor naszego Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie. Odpust poprzedzi spowiedź odpustowa z udziałem księży z
dekanatu, która odbędzie się w czwartek 8 października zarówno do południa jak i
wieczorem.

 

INTENCJE MSZALNE

 Poniedziałek 28.09.2020 r. 

Godz.17.00 P/ ++ Sabinę Stenka z okazji urodzin oraz krewnych z rodziny Stenka i Góra



                   K/ do Miłosierdzia Bożego o łaskę zdrowia, przez wstawiennictwo Matki Bożej i Św.
Maksymiliana dla Jacka – intencja od rodziców chrzestnych

                                             

Wtorek   29.09.2020r.

Godz. 17.00   P/ o szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji i błogosławieństwo dla całej rodziny

                       K/ o radość nieba dla + żony, mamy i babci Reginy Szulc

                                                     

Środa 30.09.2020 r.

Godz.17.00 P/ + Kazimierza Politowskiego

                  

Czwartek 01.10.2020 r.

Godz. 17.00 P/ + Jana Datta  od pracowników Zespołu Kształcenia w Łubianie

                     K/ o radość nieba dla + ojca, teścia i dziadka Henryka Wołoszyka

                                                

Piątek 02.10.2020 r.

Godz.17.00    P/ ++ mamę Danutę Biernat w rocz. śm. ze wspomnieniem ojca Józefa

                       K/ + Eugenię Zdanowską – 1 intencja od mieszkańców z ul. Dębowej i Lipowej

                       G/o ustanowienie w Polsce prawa do życia od chwili poczęcia

                                            

Sobota 03.10. 2020 r.  

Godz. 17.00      P/ ++ ojca Stanisława, brata Kazimierza oraz Zdzisława

                          K/ dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, Matce Bożej za opiekę z prośbą o
dalsze dla Urszuli z okazji 75 urodzin

                                         

 Niedziela 04.10.2020 r.

Godz. 8.30      P/ ++ Krystynę i Gerarda Staubach oraz dziadków z obojga stron



Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Krystyny i
Piotra Czaja oraz całej rodziny z okazji 4 rocznicy ślubu

                        K/ + Andrzeja Skierkę – 1 intencja od sąsiadów z działek „Złote Piaski”

Godz. 16.00   P/ ++ ojca Franciszka Kuper, z okazji urodzin, mamę Halinę, dziadków Gertrudę
i Franciszka Kaszubowskich oraz Marię i Leona Kuper

                       K/ dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, Matce Bożej za opiekę z prośbą o
dalsze w łasce zdrowia dla Franciszki Stawickiej w 93 urodziny

 

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  –
501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Można już rezerwować intencje mszalne na nowy 2021 r. 

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

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY
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