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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



 

 

IV Niedziela Zwykła - 31.01.2020 r.

1. Dzisiaj przed kościołami zbiórkę do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji.
Polecamy ją Waszej ofiarności.

2. We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli M.B. Gromnicznej. W tym dniu
będą 2 msze św., rano o godz.11.00 i wieczorem o godz.17.00. W czasie każdej mszy świętej
tradycyjnie będę święcił świece gromnice, które proszę przynieść ze sobą do kościoła. Dzieci
I Komunijne na mszy św. o godz.17.00 będą miały poświęcone książeczki i świece. Po
wieczornej Mszy świętej krótkie spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. W tym
dniu przypada Dzień Życia Konsekrowanego z tej racji na polecenie Kurii Biskupiej zbiórka
do puszek z przeznaczeniem na pomoc dla zakonów.

3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W piątek od godziny
15.30 do wieczornej Mszy Świętej okazja do spowiedzi świętej. Szczególnie zapraszam dzieci
pierwszokomunijne. W sobotę pół różnice Róż Matek.

                     

 

ODEZWA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO W SPRAWIE ZBIÓRKI NA ŚWIĄTYNIĘ W KASPARUSIE

Siostry i Bracia,

W dzisiejszej Ewangelii św. Marek opowiedział nam jak Jezus wszedł w szabat do synagogi w
Kafarnaum i tam nauczał. Od dwóch tysięcy lat Chrystus Pan naucza, daje Siebie i obdarza
nas łaską. Najczęściej dzieje się to w przestrzeni świętej, jaką jest kościół. To przecież w tym
miejscu Wasza wspólnota słucha Bożego Słowa, karmi się Ciałem Chrystusa, doświadcza
przebaczenia w spowiedzi świętej; to w tym kościele mają miejsce najważniejsze wydarzenia
w życiu rodziny: chrzest dziecka, ślub, ostatnie pożegnanie tych, którzy odeszli; to ściany tej
świątyni są świadkami modlitw, radosnych podziękowań i przepełnionych bólem próśb
kierowanych ku Bogu. To wszystko sprawia, że kościół jest miejscem świętym oraz
szczególnym punktem odniesienia dla każdej wspólnoty chrześcijan.

Niestety w nocy z 30 na 31 grudnia 2020 r. mieszkańcy Kasparusa w dekanacie skórzeckim
patrzyli jak ich kościół jest trawiony przez płomienie ognia. Pewnie niewyobrażalny jest żal i
ból, pojawiający się w sercu wierzącego, który widzi pożar tak ważnego dla niego miejsca.
Jako wspólnota diecezjalna chcemy być solidarni z mieszkańcami Kasparusa i pomóc im,
aby mogli za jakiś czas cieszyć się ponownie swoją świątynią.

W związku z powyższym, w najbliższą niedzielę, 7 lutego br., przeprowadzimy przed każdym
kościołem diecezji pelplińskiej zbiórkę do puszek na ten cel. Dziękuję za trud ratowania
świątyni w czasie pożaru wszystkim strażakom i służbom oraz za zainteresowanie władz
państwowych i samorządowych jej odbudową. Wspólnota wiernych Kasparusa liczy li tylko
120 osób, a pomimo to przed 100 laty piękny kościół został zbudowany. Dzisiaj jest to



niemożliwe bez naszej pomocy oraz konkretnego - wykraczającego poza deklaracje -
wsparcia władz świeckich, na które wszyscy liczymy. Już dzisiaj dziękuję za zrozumienie
i solidarność oraz proszę Was, drodzy diecezjalnie, o wsparcie tej inicjatywy, a jednocześnie
o nieustanną troskę o Wasze kościoły.

Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. 

 

                                                                                                       + Ryszard Kasyna

                                                                                                          Biskup Pelpliński

 

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 01.02.2021 r. 

Godz. 17.00  P/ z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej w sprawie wiadomej
Panu Bogu

                      K/ do Bożego Miłosierdzia o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i świętych
Patronów dla Krystyny, oraz o światło Ducha Świętego dla  leczących ją lekarzy i
wspierających przyjaciół.

Godz.17.30   P/ + Barbarę Józefiak – 1 intencja od Osiedlowej 10 i Kościerskiej 3

 

Wtorek 02.02.2021r.

Godz. 11.00   P/ ++ Jana, Helenę, Marię, Edwarda i wszystkich ++ z rodziny

                       K/ + męża Gerarda Jankowskiego

Godz. 17.00   P/ z podziękowaniem za dar kapłaństwa z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże zwłaszcza zdrowie dla ks. proboszcza Mieczysława w 34 rocznicę święceń – intencja od
Róż Matek     

                       K/+ Stanisława Staniszewskiego – intencja od Stelli

 

Środa 03.02.2021 r.

Godz. 17.00   P/ + Zygfryda Kropidłowskiego w dniu urodzin

                                           



Czwartek 04.02.2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ Józefa w 16 rocznicę śmierci, Janinę, Tomasza, Danutę i Stanisława
Kaszubowskich

                        K/ ++ ojca Józefa w 13 rocznicę śmierci, mamę Teresę Timmów, brata Grzegorza,
ciocię Zofię i męża Henryka

                                           

Piątek 05.02.2021 r.

Godz.17.00    P/ o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Matek z III Róży Matek i ich
rodzin

                       K/ ++ rodziców i dziadków Annę i Jana Peplińskich

                       G/ o uszanowanie w polskim prawie prawa do życia od poczęcia do naturalnej
śmierci

                                            

Sobota 06.02. 2021 r.

Godz. 15.00    MSZA ŚLUBNA

Godz. 17.00    P/ + Stanisława Kac z okazji urodzin                                               

                        K/ + Barbarę Józefiak – 2 intencja od mieszkańców z ul. Osiedlowej 10 i
Kościerskiej 3

                                        

Niedziela 07.02.2021 r.

Godz. 8.30      P/ + męża, ojca, dziadka Hilarego w 10 rocznicę śmierci  

Godz. 11.00    P/ + Ryszarda Hinca w 19 rocznicę śmierci.

                        K/ + męża, ojca i dziadka Leszka Peek w 4 rocznicę śmierci

Godz. 16.00    P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

                        K/ + męża, ojca i dziadka Henryka 

 

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


