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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

IV Niedziela Wielkanocna - 25.04.2021 r.
1. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni
modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby
zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza. Przez cały tydzień
będziemy się wspólnie modlić za powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego zwłaszcza z
naszej parafii
2. W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętego Józefa Rzemieślnika patrona ludzi
pracy. Przeżywamy Rok Świętego Józefa, dlatego tego dnia można uzyskać odpust zupełny.
Znajdźmy czas na spotkanie z Chrystusem na modlitwę. W tym dniu dodatkowa Msza święta
o godz. 11.00.
3. Przed nami długi majowy weekend, na zakończenie którego w poniedziałek 3 maja
przypada największe Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu Msze św.
Jak w każdą niedzielę o godz. 8.30, 11 i 16.00. Na godz. 16.00 już teraz zapraszam naszych
strażaków wraz z rodzinami na Mszę świętą, którą odprawię w ich intencji/
4. Bardzo proszę dzieci o przynoszenie do kościoła skarbonki wielkopostne.
5. W sobotę pół godziny przed wieczorną Mszą świętą różaniec Róż Matek.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 26.04.2021 r.
Godz. 18.00 P/ ++ ojca i dziadka Zygmunta Błaszkowskiego z okazji 90 urodzin ze
wspomnieniem mamy i babci Haliny
K/ ++ męża Stanisława, rodziców z obojga stron i rodziców chrzestnych
Godz. 18.30 P/ + Leszka Majewskiego – intencja od zakładu pogrzebowego

Wtorek 27.04.2021r.
Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w
łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Bożeny i Marka w kolejną rocznicę ślubu oraz dla całej
rodziny

K/ + Romana Niklasa – intencja ks. Kanonika
Godz. 18.30 P/ + Dzieminowicz Halina - intencja od uczestników pogrzebu

Środa 28.04.2021 r.
Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w
łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Amelii w 5 urodziny oraz dla całej
rodziny
K/ + Krystynę Sochaczewską - 4 intencja od ul. Brzozowej

CZWARTEK 29.04.2021 r.
Godz. 18.00 P/ o radość nieba dla + Zbigniewa Sabisz w 27 rocznicę śmierci
K/ + Syna i brata Szymona z okazji urodzin

PIĄTEK 30.04.2021 r
Godz.18.00 P/ ++ Kazimierza Politowskiego oraz rodziców Jana i Jadwigę oraz teściów
Eugeniusza i Waleskę
K/ + Annę Męczykowską – intencja od Klubu Emerytów
Godz.18.30 P/ + Leona Majewskiego - intencja od uczestników pogrzebu

SOBOTA 01.05. 2021 r.
Godz.11.00 P/ ++ męża, ojca i dziadka Henryka ADAMA w 30 rocznicę śmierci i rodziców z
obojga stron
K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 1 msza gregoriańska
Godz. 18.00 P/ ++ męża, ojca i dziadka Leona w 10 rocznicę śmierci oraz dusze w
czyśćcu cierpiące

Niedziela 02.05.2021
Godz. 8.30

P/ + męża, ojca i dziadka Hilarego w dniu urodzin

K/ + męża Gerarda Jankowskiego - 2 msza gregoriańska
Godz. 11.00 P/ o radość życie wiecznego w Królestwie Bożym dla teścia, dziadka Szczepana
w 7 rocznicę śmierci oraz ++ męża Stanisława Szwaba, i dusze w czyśćcu cierpiące
K/ + męża, ojca i dziadka Leszka Peka z okazji 67 urodzin
Godz. 16.00 P/ ++ ojca Zygmunta z okazji imienin, zew wspomnieniem mamy Leokadii oraz
brata Wiesława

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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