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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



 

 

V Niedziela  Zwykła – 07.02.2021 r.

1. W dzisiejszą niedzielę zgodnie z prośbą Księdza Biskupa zbiórka do puszek przeznaczona
na odbudowę spalonego kościoła w Kasparusie. Już teraz w imieniu Księdza Biskupa
dziękuje za Waszą ofiarność.

2. Za tydzień 2 niedziela miesiąca z tej racji kolekta na potrzeby naszej parafii. Bardzo
dziękuję za wszystkie ofiary na ten cel składane.

3. W czwartek przypada wspomnienie N. M. Panny z Lourdes. Jest to zarazem światowy
dzień chorych. Zgodnie z zachętą Ojca Świętego namawiam wszystkich do szczególnej troski
nad chorymi oraz do pomocy i modlitwy za nich.

4. Bardzo proszę o odbieranie nowego numeru „Pielgrzyma”

                     

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 08.02.2021 r. 

Godz. 17.00   P/ + Henryka Knopika – od pracowników salonu sprzedaży „Lubiana”

                      K/ do Bożego Miłosierdzia o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i św. Maksymiliana

 

Wtorek 09.02.2021r.

Godz. 17.00  P/ + Halinę Błaszkowską 1.int. od działu kartonażowni i pakowni

                      K/ do Bożego Miłosierdzia w int. Bogu wiadomej

Godz. 17.30  P/+ Barbarę Józefiak – 2. int. od Osiedlowej 10 i Kościerskiej 3

 

Środa 10.02.2021 r.

Godz. 17.00   P/ w podz. Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo dla Michała i Gabrieli

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w int. Bogu wiadomej



 

Czwartek 11.02.2021 r.

Godz. 17.00   P/ + Mariana Brandt – int. od działu piecowni

                       K/ w podz. Panu Bogu za otrzymane łaski, a Matce Bożej i naszym Św. Patronom
za opiekę nad Henrykiem i Mariolą

 

Piątek 12.02.2021 r. 

Godz. 17.00     P/ + Krystiana Sowala w 7. rocz. śmierci

                         K/ + Stanisława Staniszewskiego – 2. int. od Steli

                 

Sobota 13.02. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ + Tadeusza Podolskiego 1. int. od koleżanek i kolegów z sortowni
dekoracyjnej                                            

                        K/ + Michała Chomę 3. int. z 4 od działkowiczów „Złote Piaski”

 

Niedziela 14.02.2021 r.

Godz. 8.30      P/ + Pelagię Stolc w kol.  rocznicę śmierci

Godz. 11.00    P/ + Michała Chomę - od Róż Męskich

                        K/ + o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych Św.
Patronów dla Joanny

Godz. 16.00    P/ + Jana Hermana 1.  int. od szlamowni 

 

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


