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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



 

 

1. Całej Wspólnocie parafialnej i wszystkim naszym Gościom składam najlepsze życzenia
świąteczne, ubogacone łaskami płynącymi od Dzieciątka Jezus – w darach, zdrowia,
bezpieczeństwa, pokoju, radości i wszelkiego dobra. Niech Nowonarodzony Bóg błogosławi
Wam i Waszym rodzinom. 

2. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nadesłali i złożyli mi życzenia z racji Świąt Bożego
Narodzenia.   Bóg zapłać.  Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy sprzątali i dekorowali na
Święta kościół, dziękuję tym, którzy przywieźli i postawili choinki, dziękuję harcerzom za
betlejemskie światło i pani Rysi za czyste obrusy. Bóg zapłać.

3. Dzisiaj i jutro z racji Świąt Bożego Narodzenia msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 8.30,
11. 00 i 16.00. Jutro, w drugie święto zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

4. Jak już ogłaszałem w tym roku z racji pandemii nie będzie normalnej kolędy w naszej
parafii.  Po Nowym Roku będą odprawiane o godz.18.00 (tak aby wszyscy chętni zdążyli
wrócić z pracy) dodatkowe Msze św., w intencji o błogosławieństwo dla rodzin i ich mieszkań
z poszczególnych bloków i ulic (terminy podam później). Po Mszy świętej każda rodzina
otrzyma buteleczkę z poświęconą wodą i obrazek z modlitwą poświęcenia, którą odmówi
pokrapiając swoje mieszkanie po powrocie do domu. Kolędy zgłoszone indywidualnie
odbędą się w niedzielę 27 grudnia 2020 roku po godz.16.00.
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