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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



II Niedziela Wielkanocna - 11.04.2021 r.

1. Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocy jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Zachęcam do
codziennego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego.

2. Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii tj. na spłatę instalacji fotowoltaicznej. Bardzo dziękuję
wszystkim, za ofiary wrzucane na kolektę oraz wpłacane na konto parafii. Bóg zapłać za
Waszą odpowiedzialność i troskę o parafię zwłaszcza teraz w czasie pandemii, przy tak małej
ilości osób biorących udział w liturgii parafialnej. Niech Pan Wam to wynagrodzi. Bóg
zapłać.

3. Bardzo proszę dzieci o przynoszenie do kościoła skarbonek wielkopostnych.

4.  Bardzo proszę o odbieranie zaległych numerów Pielgrzyma.

 

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 12.04.2021 r.

Godz. 18.00   P/ ++ Krystynę Piankowską w 62 urodziny, rodziców, brata Andrzeja i szwagra
Mirosława

                       K/ ++ ciocię Halinę Błaszkowską i wujka Ewalda Czapiewskiego – intencja od
Sylwii i Piotra

Godz. 18.30   P/ + Bronisławę Bruską – 2 intencja od sióstr Elżbietanek

                                             

Wtorek 13.04.2021r.

 Godz.18.00 P/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Matek z VII
Rózy Matek i ich rodzin

                     K/ w podziękowaniu Panu Bogu za łaskę zdrowia a Matce Bożej za opiekę nad
synem Rafałem                                                

                                              

Środa 14.04.2021 r.

Godz. 18.00   P/ o miłosierdzie Boże dla rodziców Franciszka i Zofię Gliszczyńskich, ++
rodzeństwo Benedykta, Eryka, Bernarda, Zytę, Erykę, Ludwikę oraz bratanka Dariusza

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Ireny i
Wojciecha z rodziną    



 

CZWARTEK  15.04.2021 r.

Godz. 18.00    P/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla  z okazji
urodzin i dla całej rodziny

                        K/ + Annę Męczykowską – 2 intencja od Osiedlowej 4

                                           

PIĄTEK 16.04.2021 r  

Godz. 18.00   P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

                       K/ + Krystynę Sochaczewską- 3 intencja od ulicy Brzozowej

                                            

SOBOTA 17.04. 2021 r.

Godz. 18.00    P/   ++ męża Kazimierza w 3 rocznicę śmierci, jego rodziców Helenę i
Bolesława, ciocię Gertrudę Węsierską, Jana i Wandę Turzyńskich

                        K/ o radość nieba dla rodziców Heleny i Mieczysława

                                          

 Niedziela 18.04.2021

Godz. 8.30      P/ + męża, ojca i dziadka Tadeusza w 13 rocznicę śmierci

Godz. 11.00    P/ ++ rodziców Krystynę i Gerarda oraz rodziców chrzestnych Kazimierza i
Bogusławę

                        K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Bożej i Św. Maksymiliana dla ks. kanonika Bogdana – intencja od Róż Ojców

Godz. 16.00    P/ o Miłosierdzie Boże dla + Patryka Laskowskiego z okazji 26 urodzin

 

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


