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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



 

 

III Niedziela Zwykła - 24.01.2021 r.

 

1. Przeżywamy w całym kościele tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Módlmy się, aby
chrześcijanie na całym świecie a zwłaszcza my sami miedzy sobą nigdy się nie kłócili, ale żyli
jak jedna kochająca się rodzina.

2. Niedziela dzisiejsza. jest dniem solidarności z mieszkańcami Chorwacji. W przyszłą
niedzielę przed kościołami odbędzie się zbiórkę do puszek. Zebrane środki zostaną
przesłance na konto Caritas Diecezji Pelplińskiej a stamtąd trafią do ofiar trzęsienia ziemi w
Chorwacji. Polecamy ja Waszej ofiarności.

3. Jeszcze tylko w tym tygodniu można będzie nawiedzać w naszym kościele żłóbek - ofiary
składane przy żłóbku przeznaczone są na misje katolickie.

4. Po mszy św. do odebrania nowy numer „Pielgrzyma”. Bardzo proszę prenumeratorów o
odbieranie zaległych numerów tego czasopisma.

5. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodni wspominamy: w poniedziałek nawrócenie Św.
Pawła, we wtorek Świętych Tymoteusza i Tytusa a w czwartek św. Tomasza z Akwinu.
Życzymy wszystkim obchodzącym w tym tygodniu imieniny wielu łask Bożych oraz wsparcia
ich świętych patronów

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 25.01.2021 r. 

Godz. 17.00  P/ o radość nieba dla ++dziadków  Bronisławę, Józwa, Kazimierę, Jerzego,
Agnieszkę i Alfonsa, Franciszkę i Leona

                      K/ do Bożego Miłosierdzia o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych Świętych
Patronów dla Krystyny i jej najbliższych

Godz. 17.30  P/+ Barbarę Józefiak – intencja od uczestników pogrzebu

                                             

Wtorek   26.01.2021r.

Godz. 17.00   P/ + Alojzego Zinka  – 1 intencja od sąsiadów z ul. Osiedlowej 8                          

Godz. 17.30   P/ za dusze w czyśćcu cierpiące



                                              

Środa 27.01.2021 r.

Godz. 17.00   P/++ Stanisława, Szczepana, Jadwigę, Klemensa, dziadków i wszystkich ++ z
rodziny  oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                       

Czwartek 28.01.2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ Kazimierza Politowskiego, rodziców Jana I Jadwigę oraz teściów
Eugeniusza i Waleskę

                                           

Piątek 29.01.2021 r.

Godz. 17.00    P/ + Mariana Brandta – intencja od brygady działu szkliwierni

                        K/ o radość nieba dla brata Krzysztofa Honziuk w 1 rocz. śmierci

                                            

Sobota 30.01. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ + Andrzeja  Czapiewskiego w 1 rocznicę śmierci                        

                        K/ + Michała Choma  - intencja od najbliższych sąsiadów

                                          

Niedziela 31.01.2021 r.

Godz. 8.30      P/ ++ Józefa i Żanetę  

Godz. 11.00    P/ + Romana Niklasa  z okazji urodzin

                        K/ + Michała Choma – 2 intencja z 4 od działkowiczów „Złote Piaski”

Godz. 16.00    P/ + Halinę Szymańską – 1 intencja od działu utrzymania ruchu

 

UWAGA: 

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

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

Źródło: www.parafialubiana.pl


