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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

 

XXIV  Niedziela  Zwykła   -  12.09.2021 r.

 

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej Ojczyźnie długo oczekiwaną wielką
uroczystość wyniesienia na ołtarze do godności błogosławionych Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i i Matki Elżbiety Czackiej. Radując się w tym dniu z tak wielkiej łaski i daru,
który Pan Bóg nam udziela w tych trudnych czasach, módlmy się za wstawiennictwem
nowych błogosławionych za  nasza Ojczyznę, aby zawsze była wierna Chrystusowi i Matce
Najświętszej.

2. Za tydzień przed kościołem z woli Ojca Świętego zamiast na nasze Wyższe   Seminarium
Duchowne, puszka na ZIEMIĘ ŚWIĘTA. Natomiast puszka na nasze Seminarium będzie za
dwa tygodnie. Dzisiaj 2 niedziela miesiąca z tej okazji kolekta na potrzeby naszej parafii tj.
na spłatę instalacji fotowoltaicznej. Polecam ją Waszej ofiarności i za wszystkie ofiary
bardzo dziękuję.



3. Jutro przypada 13. dzień miesiąca zaraz po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo
fatimskie wraz z procesją. Proszę o niesienie figury w tym miesiącu V Różę Matek.

4. We wtorek 14 września w Kościerzynie jest odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego-
suma o godz.11.00. W przyszłą sobotę 18 września odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej.
Suma odpustowa będzie o godz. 12.00 poprzedzona procesją, która wyruszy już o godz.
11.45 spod klasztorku na ul. 8 marca. Jest to także Święto Róż Różańcowych Rejonu
Kościerskiego, dlatego bardzo proszę, aby brały w niej udział wraz ze swoimi sztandarami
delegacje zarówno Róż Matek jak i Ojców z naszej parafii.

5. Można już zamawiać intencje   mszalne na nowy 2022 rok.

6. W czwartek 16 września nasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych wraz z młodzieżą z
Lipusza, w Lipuszu o godz.17.00 otrzyma z rąk ks. Biskupa Ryszarda Kasyny sakrament
bierzmowania.  Z tego powodu w tym dniu w naszej parafii Msza święta będzie wyjątkowo
pół godziny później tj. o godz,18.30.

7. Duszpasterstwo osób niesłyszących zaprasza na Mszę Świętą w języku migowym, która
odbędzie się w przyszłą niedzielę (19 września), o godz. 15:00, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w
Kartuzach, przy ul. Gdańskiej 12

 

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 13.09.2021 r.

Godz. 18.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej dla Stanisławy, Iwony, Krzysztofa, Barbary i wszystkich wnucząt



                         K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

 

Wtorek   14.09.2021r.

Godz. 18.00   P / ++ Joannę i Michała Worzała

                         K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Godz. 18.30   P / + Genowefę Zdanowska – intencja od Leśnego Dworku 

 

 Środa 15.09.2021 r.

Godz. 18.00  P/ ++ teściów Leokadię i Edmunda Homel oraz dziadków z obojga stron

                         K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Godz. 18.45   P / ++ Jadwigę Jereczek – intencja od działu formowni i mechaników

 

 

CZWARTEK  16.09.2021 r.

Godz. 18.30   P/ ++ Dariusza Kobus oraz z rodziny

                         K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

 

PIĄTEK 17.09.2021 r  

Godz. 18.00        P/ ++ Leokadię Hetmańską z okazji urodzin, Jana, Marka, Sebastiana i
Mariusza

                              K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

 

Sobota 18.09. 2021 r.

Godz. 18.00    P/ + Kazimierza Wrzałka  w kolejną rocznicę urodzin

                          K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska    

 



Niedziela 19.09.2021 r

Godz. 8.30     P/ ++ Marię Peplińską ze wspomnieniem Antoniego Peplińskiego

Godz. 11.00   P/ o spokój duszy dla + + mamy Teresy Ringwelskiej w dniu urodzin

                          K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Godz. 16.00   P/ o spokój duszy dla + ojca Kazimierza w 22 rocznicę śmierci ze
wspomnieniem dziadków   Konrada i Joannę, Józefa i Bolesławę

                         K/ o Boże błogosławieństwo Boże w darach Ducha Świętego dla młodzieży
kończącej szkołę podstawową i w czwartek przyjeli sakrament bierzmowania

 

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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