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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.

WYPOMINKI

Św. Ambroży powiedział: „o tych których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po
śmierci” - dlatego zachęcam do wspólnych modlitw za naszych zmarłych.  Wypisane
karteczki z imionami zmarłych można oddawać w zakrystii lub wrzucać do koszyka
wystawionego w kościele przy balaskach.  Wypominki można też przesyłać drogą
internetową na adres parafii

plubiana@diecezja-pelplin.pl  lub  

mieczyslaw.gajewski@tuchola.pl  

ofiary można wpłacać na konto parafii:

Parafia Rzymskokatolicka pw.  Św. Maksymiliana Marii Kolbego 83-407 Łubiana ul. Kościelna
6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740  z dopiskiem – wypominki

 



OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

 

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

 

 

XXX Niedziela  Zwykła – 25.10.2020 r.

1. W związku z zaistniałą sytuacją Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna ponawia udzieloną  29
maja  2020 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych  Mszach Świętych, dla
osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed
zarażeniem koronawirusem,

2. Obchodzimy dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w
którym obdarza nas swoimi łaskami. Modlitwą ogarniamy budowniczych, posługujących w
naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i
pięknego wyglądu naszego kościoła.

3. Z racji kończącego się Tygodnia Misyjnego przed kościołem zapowiedziana zbiórka do
puszek na Misje Święte - „Bóg zapłać” za składane ofiary na ten cel.

4. W piątek z racji zakończenia dekanalnej wizytacji w Kościerzynie  wyjątkowo Msza św.
będzie już o godz.16.00.

5. Przed nami Dzień Wszystkich Świętych. Msze Św. w tym dniu w naszym kościele o
godz.8.30 i 11.00. Z powodu zaleceń i apelu władz państwowych nie gromadzenia się na
cmentarzach nie będzie w tym roku procesji i Mszy św. na naszym cmentarzu. Mszę świętą za
zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i wspomnianych w wypominkach będzie o
godz.13.00  w kościele. W tym, dniu nie będzie już Mszy o godz.16.00.

W poniedziałek 02.11.2020 r. w Dzień Zaduszny modlić się będziemy za wszystkich zmarłych



zwłaszcza za tych, o których nikt już nie pamięta oraz za dusze w czyśćcu, które oczekują od
nas szczególnej modlitewnej pomocy. W tym dniu Msze Św. o godz. 10.00, 11.00 oraz o
17.00.  Przez cały miesiąc  listopad  odwiedzając dowolny cmentarz możemy uzyskać odpust
za naszych zmarłych.

Zachęcam do oddawania karteczek z wypominkami, które będą czytane w kościele w Dzień
Zaduszny oraz w oktawie Wszystkich Świętych po Mszach świętych. Karteczki do
wypisywania wypominek są wyłożone na stoliku w kruchcie kościoła lub w zakrystii..
Wypisane karteczki można oddawać osobiście u mnie  lub wrzucać do specjalnego koszyka
wystawionego w kościele przy balaskach.  Wypominki można też przesyłać drogą
internetową na adres parafii                      

    plubiana@diecezja-pelplin.pl  lub mieczyslaw.gajewski@tuchola.pl    a ofiary można
wpłacać na konto parafii:                                                                                                                                  

    Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego   83-407 Łubiana ul.
Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna -  84 2030 0045 1110 0000 0190 4740z dopiskiem - wypominki

6. Ponieważ nasz cmentarz ma już ponad 20 lat przypominam, że zgodnie z obowiązującym
w Polsce prawem po upływie tego czasu, należy odnowić rezerwację miejsc na cmentarzu.
Opłaty te są przeznaczone m utrzymanie cmentarza zwłaszcza za wodę i wywóz śmieci, za
które parafia płaci co roku ponad 15 tyś zł.

7. Dnia 24.10.2020 r. (sobota) zmarła w wieku 69 lat śp. Barbara Dublinowska z ul.
Osiedlowej 6C/8. Msza św. pogrzebowa w kościele w środę o godz.11.00, poprzedzona o
godz.10.30 na cmentarzu przy trumnie różańcem i złożeniem zwłok do grobu. Różaniec w
intencji zmarłej w niedziele, poniedziałek i wtorek po wieczornych Mszach świętych.

Z racji różańca za zmarłą w tych dniach nie będzie parafialnego różańca.

 

INTENCJE MSZALNE

 

 Poniedziałek 26.10.2020 r. 

Godz.17.00 P/ + Józef Szydłowski – intencja od ul. Krótkiej 1A

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

                                             

Wtorek   27.10.2020r.

Godz. 17.00   P/ ++ mamę Anastazję Gostomską z okazji urodzin ze wspomnieniem taty
Leona



                       K/ ++Edmunda Buczkowskiego, jego rodziców i rodzeństwo

                                              

Środa 28.10.2020 r.

Godz.17.00 P/ ++ męża Tadeusza, córkę Wioletę i wujka Jana

                    K/ ++ ojca, teścia i dziadka Stanisława, Jana, Elżbietę i Zygmunta     

Godz.17.45 P/++ Kazimierza Politowskiego ze wspomnieniem rodziców Jana i    

                         Jadwigi oraz teściów Eugeniusza i Walesk

        

 Czwartek 29.10.2020 r.

Godz. 17.00 P/ ++ rodziców  i dziadków Alojzego i Rozinę

                     K/ + Ronama Niklasa – intencja od ks. Kanonika

                                                

Piątek 30.10.2020 r.

Godz.16.00    P/ z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, Matce Bożej i naszym
Patronom za opiekę z prośbą o dalsze dla Mai z okazji 3 urodzin  oraz całej
rodziny                                           

                                            

Sobota 31.10. 2020 r.

Godz. 17.00      P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ Stanisława, Szczepana, Jadwigę, Klemensa,
Natalię, Żanetę, Władysława, Franciszka i ++ z rodziny

                         K/ ++ z rodziny Edel; rodziców Martę, Hugona, Józefa, Kazimierza, Ludwikę,
Wiesława, Andrzeja, Jadwigę i Łucję

                                         

 Niedziela 01.11.2020 r. WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH

Godz. 8.30     P/ ++ męża Hilarego Pek teściów Józefa i Franciszkę, rodziców Leona i Martę i
brata Jana, szwagra Konrada

Godz. 11.00   P/ ++ ojca Franciszka Kuper w 9 rocznicę śmierci oraz  mamę Halinę,

                       K/ dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla
brata Krzysztofa z okazji kolejnych urodzin



Godz. 13.00   P/ ++ zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu oraz ++ z
                                                                                  naszych rodzin.

                                         

 Niedziela 25.10.2020 r.

Godz. 8.30      P/ ++ rodziców Leokadię i Franciszka, siostry, braci i krewnych z rodziny Breska
i Janke oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski, Matce Bożej i naszym
Patronom za opiekę z prośbą o dalsze dla Zofii i Michała Markowskich oraz całej rodziny z
okazji 41 rocznicy ślubu

                        K/ ++ działkowców z ogródków „Złote Piaski”

Godz. 16.00   P/ ++ Hildegardę Nakielską ze wspomnieniem dziadków z obojga stron

 

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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