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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



 

4 Niedziela  Wielkiego  Postu - 14.03.2021 r.

 

1. Dzisiaj kolekta na potrzeby naszej parafii. Po licznych rozmowach, konsultacjach i ciągle
wzrastających rachunkach za energię elektryczną (ostań rachunek ponad 3,500 zł)
zdecydowałem o zamontowaniu na naszym kościele instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie
kolekty na potrzeby parafii będą przeznaczone na spłacenie tej nowej instalacji. Już teraz
bardzo proszę i dziękuję za waszą ofiarność na ten cel.

2. 26 marca 2021 przy naszym kościele zostanie zorganizowana zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego 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. Zużyty sprzęt można
będzie przewozić na parking przy kościele w rogu od strony szkoły już w najbliższy piątek.
Bardzo proszę nie zostawiać kartonów, papierów ani żadnych plastykowych torb.

3. W piątek przypada Uroczystość Świętego Józefa. Z racji rozpoczętego Roku Świętego
Józefa Stolica Apostolska udzieliła łaski odpustu zupełnego za modlitwy i akty pobożnośćci:
np. półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej, spełnienie uczynku miłosierdzia względem
duszy lub ciała, odmówieniec części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych, codzienne
powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa, modlitwę za wstawiennictwem św.
Józefa za poszukujących pracy, odmówienie Litanii do św. Józefa.

4. 19 marca 2021 r. o godz.20.00 odbędzie się VI Edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w
Dziemianach. Rozpoczęły się już internetowe   zapisy na stronie www.edk.org.pl. Więcej
szczegółów na plakacie w gablocie przed kościołem.

5. Trwa Wielki Post. Zapraszam w piątek na godz. 17.00 na nabożeństwo Drogi Krzyżowej a w
niedzielę wyjątkowo z racji dekokcji już na godz.15.00 na Gorzkie Żale. Za udział w tych
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. W piątek na Mszy św. zbieramy tzw.
„Jałmużnę Postną”. W ostatni piątek zebrano 214,00 zł. Ofiary na ten cel można także
wrzucać do skarbony pod chórem i w kruchcie kościoła.

6. Za tydzień w sobotę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, 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 20.03.2021 r. 

godz.18.00 - Msza św. z nauką ogólną 



 

Niedziela  21.03.2021 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 22.03.2021 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 23.03.2021 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 24.03.2021 r.              

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

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

 

 

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 15.03.2021 r. 

Godz. 17.00 P/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla V Róży
Matek i ich rodzin

                     K/ do Miłosierdzia Bożego w intencji wiadomej Panu Bogu

Godz. 17.30 P/ + Bronisławę Bruską – intencja od kolegów elektryków

 

Wtorek   16.03.2021r.

Godz. 17.00 P/ + Mariana Brandta - od grupy siatkarzy z Łubiany

                                              

Środa 17.03.2021 r.

Godz. 17.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Marii i Karola oraz całej rodziny

                       K/ o Boże Błogosławieństwo w łasce zdrowia i darach Ducha Świętego, oraz
opiekę Matki Bożej dla i Świętych Patronów dla ks. kanonika Bogdana Melchiora – intencja
od przyjaciół

 

Czwartek 18.03.2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ tatę i dziadka Konrada w 10 rocznicę śmierci ze wspomnieniem mamy i



babci Leokadii

Godz. 17.30    P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie
dla Henryka

                                           

Piątek 19.03.2021 r  

Godz.17.00   P/ ++ rodziców Józefa i Bolesławę, teściów Józefa i Franciszkę, Aleksandra oraz
dziadków z obojga stron

                                            

Sobota 20.03. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ + Jana Hermana  - 2 intencja od działu szlamowni

                        K/ + Czesława Burandta – intencja ks. Kanonika 

                        R/ + Annę Męczykowską - intencja od Róż Matek

                                                 

 Niedziela 21.03.2021 r.

Godz. 8.30      P/ + Józefa Jażdżewskiego w kolejną rocznicę śmierci   oraz o  
błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Kazimierza w kolejną rocznicę ślubu

Godz. 11.00    P/ ++ z rodziny Wiese i Daszkiewicz

                        K/ o Boże Błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i Świętych
Patronów dla Joanny, Marty i Marcina z dziećmi, oraz rodziców i rodzeństwa dla Benona i
Ludwiki z rodzinami synów

Godz. 16.00    P/ o radość nieba dla + Mariana Czekaj

                        K/ + Stanisława Staniszewskiego – 3 intencja z 5 od Osiedlowej 4

                        R/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie dla
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


