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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

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 ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je
deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej.
Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

Z góry dziękuję za wszelkie ofiary.
Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

III Niedziela Wielkanocna - 18.04.2021 r.
1. Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako Niedziela Biblijna i początek Tygodnia
Biblijnego, czas uświadamiania sobie, jak ważne jest Pismo Święte dla wiary chrześcijan.
Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego dnia, w każdej modlitwie.
2. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia przed kościołem
zbiórka dla biednych przeniesiona z ostatniej niedzieli.
3. Bardzo proszę o odbieranie nowy numer Pielgrzyma.
4. W piątek przypada uroczystość Świętego Wojciecha biskupa i męczennika głównego
patrona Polski.
5. W czwartek zmarła w wieku 93 lat nasza parafianka śp. Franciszka STAWICKA z ul.
Miodowej 4. Pogrzeb w poniedziałek o godz.12.00. Różaniec w kościele w sobotę i niedziele
po wieczornej Mszy św.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 19.04.2021 r.
Godz. 18.00 P/ ++ syna Łukasza, męża Edmunda Cygierta, teściów Wandę i Władysława
Cygiert, oraz ojca Kazimierza Gostkowskiego
K/ ++ rodziców Helenę i Henryka, teściów Bronisławę i Jana, męża Franciszka
oraz siostrę Anastazję
Godz.18.30 P/ + Janinę Peplińską - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek 20.04.2021r.
Godz.18.00 P/ o Dar nieba dla + ojca, teścia i dziadka Jana Walkusz w 5 rocznicę śmierci ze
wspomnieniem ++ Władysława, Genowefy i Jana
K/ + ojca i teścia Gerarda Gackowskiego rocznicę śmierci

Środa 21.04.2021 r.
Godz. 18.00 P/ o miłosierdzie Boże dla ++ dziadków Elżbietę, Józefa, Leona i Martę oraz
Jana, Anastazję, Agnieszkę i Franciszka

K/ ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka, ciocie Klarę, Monik® oraz Brunona

CZWARTEK 22.04.2021 r.
Godz. 18.00 P/ + Mirellę Kropidłowską w 1 rocznicę śmierci
Godz. 18.30 P/ + Kazimierza Kulas - intencja od uczestników pogrzebu

PIĄTEK 23.04.2021 r
Godz.18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w
łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Patrycji i Adama w 4 rocznicę ślubu oraz Haliny i
Wojciecha w 32 rocznicę ślubu
Godz.18.30 P/ + Leona Majewskiego - intencja od uczestników pogrzebu

SOBOTA 24.04.2021 r.
Godz. 18.00 P/ o radość nieba dla ++ Anastazji Gostomskiej w 1 rocznicę śmierci ze
wspomnieniem męża Leona i Mateusza

Niedziela 25.04.2021
Godz. 8.30 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w
łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Wojciecha w 15 rocznicę ślubu i dla całej
rodziny
Godz. 11.00 P/ ++ Hildegardę i dziadków z obojga stron
K/ ++ Czesława Burandta i jego żonę Zofię
Godz. 16.00 P/ + Marka Hetmańskiego w 34 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Jana,
Leokadii, Sebastiana i Mariusza

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
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