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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

 

XXIII  Niedziela  Zwykła   -  05.09.2020 r.

 

1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w Kościele w Polsce jako „Dzień Solidarności z
Afgańczykami”. Prosimy Boga o pokój w Afganistanie a po Mszach Świętych przed każdym
kościołem i kaplicą w Diecezji Pelplińskiej w intencji Afgańczyków, nadzwyczajna puszka.

2. W poniedziałek o 19.00 i we wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania z klas ponadpodstawowych tj ubiegłorocznych ośmioklasistów. We wtorek
proszę o przybycie także ich rodziców. Obecność młodzieży i przynajmniej jednego z
rodziców obowiązkowa.

3. W środę po nowennie spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku szkolnym mają
przystąpić w naszej parafii do I Komunii Świętej. Obecność obowiązkowa.



4. W środę obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na Mszę
św. o godz.18.00 zwłaszcza wszystkich czcicieli Maryi.

5. Po Mszy św. do odebrania nowy numer „Pielgrzyma”

6. Za tydzień 2 niedziela miesiąca z tej okazji kolekta na potrzeby naszej parafii tj. na spłatę
instalacji fotowoltaicznej.

7. Można już rezerwować intencje mszalne i terminy uroczystości i rocznic na 2022 rok.
Szczególnie proszę o to planujących w przyszły roku zawrzeć sakrament małżeństwa i
obchodzących „Złote Gody”.

 

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 06.09.2021 r.

Godz. 18.00   P/ ++ Marcina i szwagierkę Barbarę z okazji urodzin

                       K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

   

Wtorek   07.09.2021r.

Godz. 18.00   K / z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej i całej rodziny dla Mateusza i Kingi w 2 rocznicę ślubu



                       K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

                                            

Środa 08.09.2021 r.

Godz. 18.00 P/ ++ dziadka Hugo  Piankowskiego w 22 rocznicę śmierci, babcię Janinę
dziadka Stanisława i ojca Jerzego

                     K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

 

CZWARTEK  09.09.2021 r.

Godz. 18.00   P/ ++ Jadwigę, Józefa, Tomasza, Danutę i Stanisława Kaszubowskich

                       K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Godz. 18.30   P/ ++ męża, ojca i dziadka Antoniego Klasa w 18 rocznicę śmierci oraz z rodziny
Klasa i Grodzickich

 

PIĄTEK 10.09.2021 r  

Godz. 18.00        P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Marii i Karola oraz całej rodziny  w kolejną rocznicę ślubu

                           K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

 

Sobota 11.09. 2021 r.

Godz. 18.00    P/ ++ męża i ojca Piotra w rocznicę urodzin, za rodziców z obojga stron oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące

                        K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska    

 

 Niedziela 12.09.2021 r

Godz. 8.30     P/ ++ ojca Józefa, siostrę Małgorzatę w kolejną rocznicę śmierci

Godz. 11.00   P/ o Miłosierdzie Boże dla + mamy Jadwigi ze wspomnieniem + ojca Klemensa
oraz wszystkie dusze w czyści cierpiące

                       K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska



Godz. 16.00   P/ o spokój duszy dla + ojca Eugeniusza w kolejną rocznicę śmierci

                       K/ + mamę Eugenię Zdanowską w 1 rocznicę śmierci, jej rodziców Franciszka i
Wandę

 

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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