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Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz.18.00 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

 



NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.2021 r.

1. W związku z nowymi zarządzeniami dotyczącymi pandemii, bardzo proszę bezwzględnie
zachowywać w kościele od siebie 1,5 metrowe odstępy. Proszę zerwać z łubiańskim
zwyczajem zajmowania miejsc z tyłu kościoła i gromadzenia się pod chórem i zajmować
miejsca w całym kościele oznakowane w ławkach specjalną kartką. Proszę przed wejściem
do kościoła dezynfekować ręce i obowiązkowa zakładać na twarz maseczki.

Zarządzenie obowiązuje także podczas TRIDUUM PASCHALNEGO i ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
!!!

2. W tym tygodniu będziemy przeżywali Święte Triduum Paschalne (najważniejsze dni
liturgiczne w ciągu całego roku):

W. Czwartek: Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. rozpocznie  się
 adoracja Pana  Jezusa  w Ciemnicy która trwać będzie do godz. 22.00. Ciąg dalszy adoracji
 w  piątek  od  godz.  10.00 aż do wieczornej liturgii.

W. Piątek: ceremonie męki i śmierci Pana Jezusa o godz.18.00 - w tym dniu nie ma Mszy  św.
a po adoracji krzyża przeniesienie Pana Jezusa do grobu i do godz. 22.00 możliwość
adoracji.

W tym dniu obowiązuje POST ŚCISŁY. Przypominam, że nie wolno jeść potraw mięsnych i
wolno zjeść tylko jeden posiłek do syta oraz dwukrotnie się lekko posilić.

W. Sobota: o godz. 20.00  - Msza święta WIGILII  PASCHALNEJ - proszę przyjść ze świecami.
Po Mszy świętej nie będzie procesji rezurekcyjnej wokół kościoła. W Wielką Sobotę adoracja
od godz.10.00 do ceremonii wieczornych. W te dni nie ma pogrzebów w kościele. W Wielki
Czwartek i Wielki Piątek zbierane ofiary przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie. W
Wielką sobotę Komunia Święta pod dwoma postaciami.

Święcenie pokarmów  będzie w tym roku na zewnątrz kościoła  ( od strony krzyza misyjnego)
 o godz. 12.00, 14.00 i 16.00.

W tym roku nie będzie także procesji rezurekcyjnej w I i II Święto a wszystkie ceremonie będą
odprawione w skróconej formie.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego.
Następnie ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:



Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam
ofiarować pokój i nadzieję.  

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności,
żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do
grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc
do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i
bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie
Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam
powiedział”».

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi
Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Wszyscy: Ojcze nasz… Prowadzący modlitwę mówi:

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się
szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i
przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy
modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi: Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać,
Panie…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się
uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością
będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i
dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę
baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy;
jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą
przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. 

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i



Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…  

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 29.03.2021 r. 

Godz. 18.00  P/ ++ Marię, Władysława i Leona Ginter,, ++  z rodziny Wawrzyniak, oraz Teresę
Grajewską

                      K/ + Stanisława Staniszewskiego – 4 intencja od Osiedlowej 4

Godz. 18.30  P/ + Krystynę Sochaczewską – intencja od uczestników pogrzebu                             
  

Wtorek 30.03.2021r.

Godz. 18.00  P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

                      K/ do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętych Patronów
 o łaskę zdrowia dla Marii – intencja od koleżanek                                              

Środa 31.03.2021 r.

Godz. 18.00   P/ + Michała Choma – 1 intencja od Osiedlowej 6

                       K/ + męża i ojca Jerzego Darżnika w kolejną rocznicę śmierci

WIELKI  CZWARTEK  01.04.2021 r.

Godz. 18.00    P/ w podziękowaniu za dar kapłaństwa

                        K/ dziękczynna za dar kapłaństwa

WIELKI PIĄTEK 02.04.2021 r  

Godz.18.00   CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU

WIELKA SOBOTA 03.04.2021 r.

Godz. 20.00    P/ w intencji parafii

Niedziela 04.04.2021 - WIELKANOC – I Święto

Godz. 8.30      P/ ++ ojca Józefa Timma w kolejną rocznicę śmierci ze wspomnieniem mamy
Teresy

Godz. 11.00    P/ w intencji parafii

Godz. 16.00    P/ ++ syna Dariusza, Gerarda, Bernarda oraz dusze w czyśćcu cierpiące



Poniedziałek 05.04.2021 r. – II Święto

Godz. 8.30      P/ + Mariana Nakielskiego z okazji urodzin

Godz. 11.00    P/ + Stanisława Staniszewskiego – intencja od uczestników pogrzebu

Godz. 16.00    P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej i Świętych Patronów dla rodziny Leona i Marii Wiese

 

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


