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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



 

 

VI Niedziela  Zwykła - 14.02.2021 r.

 

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

2. W przyszłą niedzielę zgodnie z prośbą Księdza Biskupa zbiórka do przeznaczona na
remont naszego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Już teraz w imieniu Księdza Biskupa
dziękuje za Waszą ofiarność.

3. Dzisiaj ostatnia niedziela karnawału. Od środy rozpoczynamy Wielki Post. Rozpoczynamy
Wielki Post posypaniem naszych głów popiołem w Środę Popielcową. Msze święte w tym
dniu będą: o godz. 11.00 i 17.00. W tym dniu obowiązuje „post ścisły".W piątek nabożeństwo
„drogi krzyżowej" o godz. 17.00.  Po nabożeństwie o godz. 17.30 wieczorna   Msza św. 
Tradycyjnie w piątki przez cały Wielki Post   będziemy zbierali w czasie Mszy świętej tzw. 
jałmużnę postną. W czasie Wielkiego Postu zachęcam także do składania ofiar do skarbonek
pod chórem i w kruchcie   z napisem „Jałmużna Postna”, które będą wraz z ofiarami
zbieranymi w piątki odprowadzone do Caritasu w Pelplinie.   Nabożeństwo Gorzkich Żali z
wystawieniem Najśw. Sakramentu w niedzielę o godz. 15.30. Za udział w tych
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału
Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na rozpoczęcie
Wielkiego Postu będzie w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w
poniedziałek od godz. 13.00 do wieczornej Mszy świętej o godz.17.00.

4. Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej przygotował piękną pozycję książkową na czas
pandemii do indywidualnego przeżywania w domu rekolekcji wielkopostnych pod tytułem
„Rekolekcje wiekopostne w domu- Aby odnowić Przymierze”.  Z tą książka w ręku można
poznawać Pismo Święte, prowadzić różne ćwiczenia duchowe i co najważniejsze dobrze
przygotować się na przeżywanie Świat Wielkanocnych. Książka w cenie do nabycia w
zakrystii. Serdecznie polecam książkę szczególnie ludziom będącym w kwarantannie,
starszym, chorym i nie wychodzącym z domu w cenie 14 zł.

 

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 15.02.2021 r. 

Godz. 17.00   P/ ++ rodziców  Helenę i Marcina , braci Mieczysława, Edwarda i  Zenona

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych Św.
Maksymiliana  dla  Barbary



 

Wtorek 16.02.2021r.

Godz. 17.00 P/ o Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie dla ks. Proboszcza Mieczysława
oraz dla kapłanów z jego rocznika święceń- intencja od pewnej osoby

                     K/ do Bożego Miłosierdzia w int. Bogu wiadomej dla mamy Krystyny

Godz. 17.30 P/+ Bronisława Tusk – intencja od uczestników pogrzebu

                                              

Środa 17.02.2021 r.

Godz. 11.00   P/ ++ rodziców i teściów Karcz  oraz siostrę Irenę

Godz. 17.00   P/ + Alojzego Zinka – 2 intencja od Osiedlowej 8

                       K/ ++Kazimierza, Iwonę, Marka, Wiesławę, Zygfryda, ++ rodziców i z rodziny

 

Czwartek 18.02.2021 r.

Godz. 17.00    P/ + Halinę Szymańską – int. od działu utrzymania ruchu

                        K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych Św.
Patronów dla córki Zosi i jej mamy Zofii

 

Piątek 19.02.2021 r.

Godz. 17.30   P/+ Halinę Błaszkowską – 2 int. od działu kartonożowni i pakowni

                       K/ + Ewalda Czapiewskiego – intencja ks. Kanonika

                 

Sobota 20.02.2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ rodziców  Martę i Józefa

                        K/ + Czesława Brandta – int. ks. Kanonika

 

Niedziela 21.02.2021 r.

Godz. 8.30      P/ ++ Józefa i Żanetę



Godz. 11.00    P/ + Michała Chomę

                        K/ + Romana Niklasa – int. ks. Kanonika

Godz. 16.00    P/ + Feliksa Jereczek – 2 intencja od działu pakowni

 

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


