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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

 

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



 

 

XXXII   niedziela zwykła  -  08.11.2020 r.

1. Dzisiaj 2 niedziela miesiąca z tej racji kolekta parafialna. Bardzo dziękuję za wszelkie
ofiary na ten cel składane.

2. W środę 11 listopada – nasze Narodowe Święto 102 rocznica Odzyskania Niepodległości.
Uszanujmy ten dzień poprzez wspólną modlitwę i udekorowanie naszych domów flagami.
Mam nadzieję, że każdy, kto się czuje Polakiem i kocha swoją Ojczyznę szczególnie w tych
trudnych czasach nie zapomni o tym obowiązku.

W tym dniu Msze św. jak w każdą niedziele, a więc o godz.8.30, 11.00 i 16.00.

3. Po mszy św. bardzo proszę prenumeratorów o odbieranie ostatni numer „Pielgrzyma”.

4. W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na fundację Pomoc Kościołowi w
potrzebie. W tym roku pomagamy Republice Środkowoafrykańskiej. Chcemy przyjść z
konkretnym wsparciem dla naszych chrześcijańskich sióstr i braci, gdzie, z pobudek
religijnych i etnicznych tysiące ludzi ginie, umiera z głodu i ucieka z kraju. Polecam ją waszej
ofiarności.

5. W związku z pandemią w tym roku wcześniej niż w latach ubiegłych można już nabywać w
ramach CARITASU świece i opłatki wigilijne z których dochód przeznaczony jest dla
biednych dzieci w naszym kraju. Świece i opłatki można nabywać w zakrystii Kościoła, w
biurze parafialnym oraz w sklepie u Państwa Peplińskich, Niklasów i w markecie „Lewiatan”

 

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 09.11.2020 r. 

Godz.17.00 P/ za wszystkich ++ z działek „Złote Piaski”

                    K/ ++teściów Stanisława i Zofię, rodziców Michała, Joannę oraz córkę Magdalenę

Godz.17.30 P/ za wszystkich krewnych ++ z rodziny Kulasów, Grotów, Okoniewskich i
Piechowskich

                                             

Wtorek   10.11.2020r.

Godz. 17.00   P/ + Stanisława Bober z okazji 90. urodzin



                       K/ ++męża Henryka i o miłosierdzie Boże dla Krzysztofa

                                              

Środa 11.11.2020 r.

Godz.8.30 P/ w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze zwłaszcza zdrowie dla Agnieszki i Szczepana z okazji 5. rocznicy ślubu oraz dla całej
rodziny

Godz. 11.00   P/ ++ z rodzin Hildebrandt, Kleinschmidt, Gierszewskich i Skwierawskich

                       K/ ++ Szymona, Katarzynę, Adama, Józefę, Adama, Teofila, Anielę, Lucynę,
Apolonię i Mariannę

Godz. 16.00   P/ w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze zwłaszcza zdrowie dla rodziny Pek i Breska

 

Czwartek 12.11.2020 r.

Godz. 17.00 P/ + Andrzeja Skierkę z okazji urodzin

                     K/ ++ Wincentego, Franciszkę, Tadeusza, Monikę, Natalię, Janinę, Leona,
Edmunda, Stanisława i Władysławę

Godz.17.30 P/ + Mariana Brandt – intencja od uczestników pogrzebu

 

Piątek 13.11.2020 r.

Godz.17.00    P/ ++ Krystiana Sowala, rodziców Łucję i Pawła Rybickiego oraz Dariusza i
Czesława

                       K/ ++ z rodziny Kulas: Annę, Anielę, Waleriana, Andrzeja, Agnieszkę, Jana,
Stanisława i Zygmunta

                                            

Sobota 14.11. 2020 r.

Godz. 17.00      P/ + męża, ojca i dziadka Stanisława w 5. rocznicę śmierci

                         K/ + Andrzeja Skierkę – 2. intencja od sąsiadów z działek „Złote Piaski”

                                         

Niedziela 15.11.2020 r.



Godz. 8.30     P/ + Teofila Stolc w kolejną rocznicę śmierci

Godz. 11.00   P/ ++ Janinę i Józefa Jurczak, Stanisława i Pelagię Markowskich oraz wnuka
Piotra

Godz. 16.00   P/ + Wiesława Wawrzyniaka w 10. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny
Wawrzyniak i Ginter

                       K/ ++ braci Jerzego, Romana, szwagra Grzegorza Trokę oraz Józefa i   Grzegorza
Krawczyk

 

 

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

Źródło: parafialubiana.pl


