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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.

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

 

XXVII  Niedziela Zwykła - 04.10.2020 r.

1. W najbliższą sobotę 10.10.2020 r. obchodzimy odpust parafialny. Mszę św. odpustowa w
intencji parafii odprawi o godz.11.00 Rektor Seminarium Duchownego w Pelplinie ks.
Kanonik Tomasz Huzarek, Odpust to urodziny Parafii, dlatego serdecznie zapraszam na
Mszę świętą wszystkich parafian. Na Mszy św. Ks. Rektor poświęci dzieciom, które w tym
roku szkolnym przyjmą I komunię Św. Różańce (dzieci i ich rodzice obowiązkowo) Ponieważ
nie będzie procesji, dlatego bardzo proszę, aby nasze parafialne chorągwie na Mszy św. stały
z boku ławek. W czwartek 08.10. od godz. 10.00 - 11.00 i 16.00 - 17.30 będzie okazja do
spowiedzi św. odpustowej z udziałem księży z dekanatu.

2. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. W tym dniu nasza młodzież będzie zbierać
przed kościołem do specjalnych puszek ofiary na stypendialny fundusz Papieski, dla
szczególnie zdolnych a pochodzących z biednych rodzin dzieci i młodzieży. W tym dniu także
w naszej parafii odbędzie się liczenie wiernych uczęszczających na niedzielną Mszę świętą i
przyjmujących Komunię świętą

3. Przeżywamy miesiąc październik. W dni powszednie różaniec zaraz po Mszy św. o godz.
17.00. Przez cały październik w każdą sobotę różaniec prowadzą Róże Matek pół godziny
przed wieczorną Mszą św.

4.  Po Mszy św. do odbioru nowy numer „Pielgrzyma". Bardzo proszę też prenumeratorów o
odbieranie zaległych numerów tego czasopisma.

5. Za tydzień II Niedziela miesiąca - kolekta na potrzeby parafii. Jeszcze raz dziękuję tym
wszystkim tym, którzy złożyli i ciągle składają ofiary na ten cel:" Bóg zapłać".

6. Można już rezerwować intencje mszalne na 2021 r. Osoby, które już tego dokonały proszę
o odbiór kartek z zamówionymi intencjami.

 

INTENCJE MSZALNE



Poniedziałek 05.10.2020 r. 

Godz.17.00 P/ + Rafała Weiland – 3 intencja od 2 brygady szkliwierni

                    K/ ++ ojca Stanisława, Wandę, Helenę oraz ++ z rodziny Mańskich, Kupper i Polak

                                             

Wtorek   06.10.2020r.

Godz. 17.00   P/ o radość nieba dla + Andrzeja Skierkę – intencja od najbliższych sąsiadów z
działek „Złote Piaski”

                       K/ + Romana Niklasa – intencja od ks. Kanonika

        

Środa 07.10.2020 r.

Godz.17.00 P/ + Mariusza Tysarczyka – intencja od uczestników pogrzebu

                    K/ ++ rodziców Władysława i Franciszkę Miszewskich, Ludwikę, Irenę, Marię,
Stefana, Franciszka, Józefa, Henryka, Jana, szwagrów Ludwikę, Gertrudę i Irenę

                  

Czwartek 08.10.2020 r.

Godz. 17.00 P/ + Zofię Romanowską i Jana Worzała – intencja od Ireny z rodziną

                    K/ + Eugenię Zdanowską – 2 intencja od mieszkańców z ul. Dębowej i Lipowej

                                                

Piątek 09.10.2020 r.

Godz.17.00    P/ ++ rodziców Marcina i Helenę, braci Mieczysława, Edwarda i Zenona

                       K/ + Romana Niklasa – intencja od ks. Kanonika

                                            

Sobota 10.10. 2020 r.  

 Godz. 11.00     Suma odpustowa w intencji parafii

Godz. 17.00      P/ + Józefa Szydłowskiego – intencja od uczestników pogrzebu

                          K/ o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Maksymiliana dla Kamila,
Julii i całej rodziny



                                         

 Niedziela 11.10.2020 r.

Godz. 8.30      P/ ++ rodziców Agnieszkę i Alojzego Sprawka, siostrę Jadwigę, braci Alojzego,
Lucjana, Józefa i Leona

Godz. 11.00   P/ ++ Henryka, Jana, Zofię, Kazimierza, Stanisława Popławskich

                       K/ + Mariusza Tysarczyka – 3 intencja od sąsiadów z ulicy Krótkiej 1 B

Godz. 16.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Patronów dla Danuty i
Romana  oraz całej rodziny z okazji 29 rocznicy ślubu

                       K/ w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski, Matce Bożej za opiekę z
prośbą o dalsze dla Andrzeja i Zofii Skwierawskich w 40-lecie małżeństwa

 

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
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