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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

XVI Niedziela Zwykła - 18.07.2021 r.
1. Trwa czas wakacji i urlopów- witam i pozdrawiam wszystkich gości, kolonistów i
wczasowiczów wypoczywających na terenie naszej parafii. Życzę wszystkim miłego i
bezpiecznego odpoczynku na naszej kaszubskiej ziemi. Niech Pan Wam błogosławi i niech
Was strzeże.
2. W najbliższą niedzielę gościmy na porannych Mszach świętych Bogusława Olszonowicza
redaktora, kompozytora i autora licznych piosenek oraz Bernarda Dormowskiego gitarzystę
i jednego z założycieli zespołu „Czerwone Gitary”, którzy uświetniają swoim śpiewem i
świadectwem liturgię mszalną. Po Mszach świętych, krótki koncert oraz możliwość
zakupienia płyt z ich piosenkami.
3. We wtorek przybędzie do naszej parafii Ojciec Teodor Knapczyk i o godz. 11.00 odprawi
Mszę św. dla chorych z modlitwami o uzdrowienie. Bardzo proszę powiadomić wszystkich
krewnych i znajomych i już teraz zapraszam na wspólną modlitwę w tym dniu do naszego

kościoła.
4. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna podjął decyzję „ że przyszła niedziela 25 lipca br. będzie
obchodzona jako dzień solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w
Polsce i Europie. Tego dnia będziemy modlili się za poszkodowanych, a po Mszy św.
zorganizujemy zbiórkę do puszek, które zostaną przekazane potrzebującym za
pośrednictwem Caritas Polska. Warto pamiętać , że cztery lata temu wiele rodzin z naszej
diecezji doświadczyło podobnej tragedii z powodu nawałnicy, a potem pomocy ludzi dobrej
woli”.
5. Z racji Dnia solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach pobłogosławienie pojazdów
mechaniczne i zbiórka do puszek na środki transportu dla misjonarzy w ramach akcji
misyjnej „Pomoc dla misjonarzy 1 gr. za 1 kilometr”, będzie tydzień później, a więc za dwa
tygodnie w niedzielę.
6. 30 lipca w ramach XXXI Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę z parafii Świętej
Trójcy wyruszy grupa Kościerska. tzw. Kaszubska Zachęcam do udziału w pielgrzymce
zwłaszcza ludzi młodych. Szczegóły pielgrzymki na stronie internetowej parafii Świętej
Trójcy w Kościerzynie.
7. W czwartek dnia 22.07.2021r Gminne Biuro Spisowe organizuje Mobilny Punkt Spisowy w
ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
8. Wszyscy, którzy do tej pory, z różnych przyczyn nie spisali się w przez internet, dzwoniąc
na infolinię bądź bezpośrednio przez rachmistrza, mają możliwość dokonania spisu w
Łubianie w budynku dworca w czwartek w godzinach od 8:00-17:00. Przypominamy, spis jest
obowiązkowy.

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać na konto parafii
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,
opata za intencję mszalną w dniu... itp. Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego
podatku.

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

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek 19.07.2021 r.
Godz. 18.00 P/ ++ tatę Franciszka ze wspomnieniem mamy Melani
K/ ++ członkinie z I Róży Matek, ks. Kazimierza Gierszewskiego, ks. Stanisława
Florczaka w 12 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
Godz. 18.30 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
Wtorek 20.07.2021r.
Godz. 11.00 P/ + Andrzeja Krzyżanowskiego
Godz. 18.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
K/ + męża i ojca Mariusza Tysarczyka w 1 rocznicę śmierci
Środa 21.07.2021 r.
Godz. 18.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
K/ ++ ciocie Mariannę, Martę, Elżbietę, siostrę zakonną Melanię
Godz. 18.45 P/ ++ Sabinę Stenka w rocznicę śmierci oraz krewnych z rodziny Stenka i
Górskich
CZWARTEK 22.07.2021 r.
Godz. 18.00 P/ + Mirosława Koczorowskiego z okazji urodzin
K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i Świętego
Maksymiliana dla brata Krzysztofa z okazji imienin
Godz. 18.30 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
PIĄTEK 23.07.2021 r
Godz. 18.00 P/ o miłosierdzie w królestwie niebieskim dla ++ Stanisława, Szczepana,
Elżbiety, Zenona i ++ z rodziny
K/ dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w zdrowiu, opiekę
Matki Bożej i naszych Świętych Patronów dla Ireny z okazji 70 urodzin
Godz. 18.30 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
Sobota 24.07. 2021 r.

Godz. 16.30 - P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Krystyny oraz całej rodziny z okazji 70 urodzin
Godz. 18.00 P/ ++ Hildegardę Nakielską oraz dziadków z obojga stron
K/ do Opatrzności Bożej o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych Świętych
Patronów dla mamy Zofii, o dary Ducha Świętego dla lekarzy
Niedziela 25.07.2021 r
Godz. 8.30 P/ ++ Leona, Annę, ze wspomnieniem Elżbiety i Jana Kozikowskich oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
K/ o Boże błogosławieństwo w zdrowiu, opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuka oraz
o szczęśliwe rozwiązanie dla Marian
Godz. 11.00 P/ ++ rodziców Alfonsa i Agnieszkę Skwierawskich
Godz. 16.00 P/ + Patryka Laskowskiego w 3 rocznicę śmierci

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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