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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

XVII Niedziela Zwykła - 25.07.2021 r.

1. Trwa lato dla wielu czas wakacji i urlopów - Witamy wszystkich gości i życzymy wszystkim
parafianom oraz wypoczywającym na terenie naszej parafii opieki Bożej na wakacyjnych
szlakach.
2. W piątek w ramach Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę z parafii Świętej Trójcy
wyruszy grupa Kościerska. Zachęcam do udziału w pielgrzymce zwłaszcza ludzi młodych.
Szczegóły pielgrzymki na stronie internetowej parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie.
Tradycyjnie nasza parafia przygotowuje na trasie ich pielgrzymowania dla pielgrzymów
poczęstunek. Chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy przyłączyli się do tej
akcji tj. pieką ciasta, kupują napoje i przygotowują posiłek. Bóg z zapłać zwłaszcza p.
Wojciechowi Zabrockiemu wraz z żoną za koordynowanie całej akcji.

3. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna podjął decyzję „ że 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”.
4. W przyszłą niedzielę pobłogosławimy pojazdy mechaniczne i pomodlimy się o
bezpieczeństwo i roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się tylko
do jednego dnia w roku. Zawsze przed wyruszeniem w podróż módlmy się o jej bezpieczny
przebieg. Niech nam nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Przy wyjściu z kościoła
każdy dobrowolnie będzie mógł złożyć do puszki ofiarę na środki transportu dla misjonarzy
w ramach akcji misyjnej „Pomoc dla misjonarzy 1 gr. za 1 kilometr”.
5. Po Mszy św. proszę odbierać nowy numer Pielgrzyma

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 26.07.2021 r.
Godz. 18.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
K/ o radość nieba dla ++mamy chrzestnej Natalii i Edmunda Janowiczów

Godz. 18.30 P/ + Halina Dzieminowicz – intencja od zakładu pogrzebowego

Wtorek 27.07.2021r.
Godz. 18.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
K/ o radość nieba dla + męża, ojca, teścia i dziadka Franciszka Lassa w 10
rocznicę śmierci
Godz. 18.30 P/ + Jadwiga Jereczek - intencja od uczestników pogrzebu

Środa 28.07.2021 r.
Godz. 18.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
K/+ Janinę Peplińską – 4 intencja od sąsiadów z ul. Dębowej i Lipowej

CZWARTEK 29.07.2021 r.
Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opirkę Matki Bożej dla Zbigniewa i Jolanty oraz całej rodziny z okazji 26 rocznicy ślubu
K/ ++ Klemensa i Joannę Kulas, Kiliana, Rajmunda i Henryka
Godz. 18.30 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska

PIĄTEK 30.07.2021 r
Godz. 18.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
K/ + Elżbietę Kozikowską – 2 intencja od najbliższych sąsiadów
Godz. 18.30 P/ ++ Annę i Pawła Jereczek

Sobota 31.07. 2021 r.
Godz.18.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska
K/ o radość nieba dla + Haliny Żywickiej – intencja od koleżanek z okazji urodzin

Niedziela 01.08.2021 r
Godz. 8.30

P/ ++ teścia Kazimierza ze wspomnieniem teściowej Jadwigi

Godz. 11.00 P/ ++ tatę Franciszka Juńskiego w 5 rocznicę śmierci ze wspomnieniem mamy
Melani
K/ dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, Matce Bożej za opiekę nad rodziną z
prośbą o dalsze w zdrowiu i pomyślności dla nieba
Godz. 16.00 P/ + Jadwigę Bonczyńską – msza gregoriańska

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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