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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



 

 

 

3 Niedziela  Wielkiego  Postu - 07.03.2021 r.

1. Trwa Wielki Post. Czas wyjątkowy w liturgii kościoła. Zachęcam wszystkich do przeżycia
tego czasu zgodnie z duchem naszej chrześcijańskiej wiary i tradycji.  Modlitwa, post i
jałmużna – niech nam towarzyszą przez cały okres Wielkiego Postu. W naszym kościele
odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.00. Gorzkie Żale odprawiamy
w niedzielę o godz. 15.30 przed wieczorną Mszą św. Za udział w tych nabożeństwach można
uzyskać odpust zupełny. W piątek na Mszy św. zbieramy tzw. „Jałmużnę Postną”. W ostatni
piątek zebrano 260,00 zł. Ofiary na ten cel można także wrzucać do skarbony pod chórem i w
kruchcie kościoła. Zachęcam także do umartwienia a zwłaszcza do powstrzymania się od
picia alkoholu.

2. Dzisiaj zbiórka do puszek na misjonarzy „AD Gentes” Za tydzień 2 niedziela miesiąca –
kolekta na potrzeby naszej parafii. Już teraz dziękuję za waszą ofiarność na ten cel.

3. Po mszy św. do odebrania nowy numer „Pielgrzyma” a przy wyjściu z kościoła na stoliku
wyłożyłem skarbonki wielkopostne na jałmużnę postną dla dzieci, które można bezpłatnie
zabierać do domu.

4. 26 marca 2021 przy naszym kościele zostanie zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego za rekomendacją naszego Księdza Biskupa przez firmę
Green Office. Firma ta ze sprzedaży odzyskanych elementów wspiera naszych polskich
misjonarzy. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej i wyłożonych w kruchcie kościoła
na stoliku ulotkach. Dokładny termin i miejsce złożenia zużytego sprzętu podam później.

5. Za 2 tygodnie rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje, które w tym roku wygłosi
o. Patryk – franciszkanin z Wożnik k. Poznania. Rekolekcje będą tylko w kościele. Z racji
pandemii nie będzie specjalnych rekolekcji w szkole.

PROGRAM  REKOLEKCJI

Sobota 21.03.2021 r. 

godz.18.00 - Msza św. z nauką ogólną 

 

Niedziela  22.03.2021 r.

Msze św. z nauką ogólną -  godz. 8.30; 11.00 i 16.00

po Mszy św. o godz.11.00  nauka  dla  młodzieży do bierzmowania i ponadgimnazjalnej

godz. 15.00 - Gorzkie  Żale z kazaniem pasyjnym  



 

Poniedziałek 23.03.2021 r.

 godz. 10.00 - Msza  św.  z  nauką  ogólną dla dorosłych     

 godz. 18.00 - Msza  św.  z  nauką  dla  dorosłych

                        Nauka  stanowa  dla  mężczyzn

 

Wtorek 24.03.2021 r.

godz. 10.00 - Msza  św.  z  nauką  ogólną  dla dorosłych  

godz. 12.30 - odwiedziny chorych

godz. 18.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych

                       Nauka  stanowa  dla  kobiet

 

Środa 25.03.2021 r.              

godz.10.00 - Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych

godz.11.00 - wspólna Msza św. dla dzieci i młodzieży, zakończenie  rekolekcji

godz.18.00 - Msza  św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji   

 

 

 

INFORMACJA  O  POGRZEBIE ŚP. KA. GERARDA JANIKOWSKIEGO CR

W piątek  5 marca 2021 roku,  w wieku 82 lat i w 57 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. Gerard
Janikowski z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w środę, 10 marca 2021 r. o godz. 12.00 w kościele
pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie pod przewodnictwem biskupa
pomocniczego Arkadiusza Okroja.

Polecajmy zmarłego Bożemu Miłosierdziu.

Requiescat in pace



 

Dekanalne studium przedmałżeńskie - wiosna 2021r.

PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KOŚCIERZYNIE 20.02. - 21.03.2021r.

 

Lp.

Temat spotkania                                                          Data

Prowadzący

1.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Wprowadzenie ogólne do teologii           20.02
małżeństwa SOBOTA &gt;   Katecheza liturgiczna

Ks. Łukasz Delewski Parafia Świętej Trójcy

2.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Narzeczeństwo i zaręczyny &gt;   Dlaczego ślub
kościelny?

21.02. NIEDZIELA

Ks. Patryk Ważyński Parafia Świętej Trójcy



3.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Po co katechezy przedmałżeńskie? &gt;   Małżeństwo i
rodzina w Piśmie Świętym

27.02. SOBOTA

Ks. Sławomir Serkowski Parafia Świętej Trójcy

4.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Dziecko - owoc miłości &gt;   Relacje z rodzicami &gt;  
Wychowanie dzieci

28.02. NIEDZIELA

Ks. Jan Ostrowski Lipusz

5.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Miłość i wierność małżeńska &gt;   Uczciwość
małżeńska

6.03. SOBOTA

Ks. Dariusz Wiczling Niedamowo

6.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Co to znaczy być ojcem? &gt;   Co to znaczy być matką?
&gt;   Życie wiarą w rodzinie -sakramenty



7.03. NIEDZIELA

Ks. Łukasz Delewski Parafia Świętej Trójcy

7.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Świętowanie niedzieli &gt;   Świętowanie rocznic ślubu
&gt;   Przeszkody małżeńskie

13.03. SOBOTA

Ks. Stanisław Wieliński Wąglikowice

8.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Kultura pożycia małżeńskiego &gt;   Szkodliwość
antykoncepcji i dramat aborcji

14.03. NIEDZIELA

Ks. Ryszard Pacholec CR oraz p. Danuta Par. Zmartwychwstania Pańskiego

9.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Dialog małżeński &gt;   Konflikty w rodzinie - jak je
rozwiązywać?

20.03. SOBOTA

Ks. Karol Myszk oraz KDK Parafia JChKW



10.

&gt;   Godz. 18:00 - Msza Święta &gt;   Współczesne zagrożenia rodziny &gt;   Obrzęd
celebracji małżeńskiej &gt;   Zakończenie studium i wręczenie świadectw

21.03. NIEDZIELA

Ks. Paweł Obuchowski Parafia Świętej Trójcy

Uwaga! Nauki rozpoczynają się bezpośrednio po Mszy św. (ok. 18.50) w kościele. Zapisy
podczas pierwszego spotkania.

Koordynator kursu - ks. Łukasz Delewski (Iukas23201@interia.pl tel. 667-886-741)

 

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 08.03.2021 r. 

Godz.17.00   P/ + Halinę Szymańską – 3 intencja od działu utrzymania ruchu

                      K/ ++ mamę chrzestną Natalię z okazji 100 rocznicy urodzin i jej męża Edmunda

Godz. 17.30  P/ + Ewalda Czapiewskiego - intencja od 4 brygady szkliwierni

 

Wtorek   09.03.2021r.

Godz.17.00   P/ ++ Jana, Irenę, Ewę i Franciszka Słomińskich, Stefana i Benedykta
Wydrowskich oraz Jana Główczewskiego

Godz. 17.30 P/ o spokój duszy i radość nieba dla ++ Teresy Jankowskiej ze wspomnieniem
ojca Stanisława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące                  

                                              

Środa 10.03.2021 r.



Godz. 17.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę matki Bożej i naszych Patronów dla rodziny Kwidzyńskich oraz Iwony z dziećmi

                       K/ + Stanisława Staniszewskiego – 2 z 5 intencja od Osiedlowej 4

                                           

Czwartek 11.03.2021 r.

Godz. 17.00    P/ + Alojzego Zinka – 3 intencja od Osiedlowej 8

                        K/ + Krystynę Sochaczewską- 1 z 6 intencja od ul. Brzozowej

Godz. 17.30 P/ + Gizelę                          

                                           

Piątek 12.03.2021 r.  

Godz. 17.00   P/ ++ mamę Hildegarde oraz dziadków z obojga stron

                       K/ o Boże Błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej dla rodziny
Zbigniewa i Elżbiety              

                                            

Sobota 13.03. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ o radość nieba dla ++ Józefa Kurek i Zbigniewa Sabisz z okazji ich urodzin i
imienin

                        K/ ++ mamę Kazimierę z okazji 100 rocznicy urodzin i rocznicy śmierci oraz ojca
Jana Węsierskich, teściów Bronisławę, Adama Białek, brata Bronisława, mamę i teściową
Teresę Garstka, Józefa i Urszulę

                                         

 Niedziela 14.03.2021 r.

Godz. 8.30      P/ ++ mamę Klarę, siostrę Małgorzatę w kolejną rocznicę śmierci

Godz. 11.00    P/ o radość nieba w Królestwie Bożym dla żony Teresy Ringwelskiej w 8
rocznicę śmierci ze wspomnieniem rodziców z obojga stron

                        K/ o Boże Błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej dla i Świętego
Maksymiliana dla Benona i Ludwiki z rodzinami synów

Godz. 16.00   P/ o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Czesławy, syna Pawła i o szczęśliwe
rozwiązanie dla Weroniki



 

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


