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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

 

XXV  Niedziela  Zwykła   -  19.09.2021 r.

1. Dzisiaj przed kościołem z woli Ojca Świętego puszka na ZIEMIĘ ŚWIĘTA. Natomiast w
przyszłą niedzielę puszka na nasze Seminarium Duchowne w Pelplinie.  Polecam ją Waszej
ofiarności i za wszystkie ofiary bardzo dziękuję.

2. Z racji przypadającego niebawem odpustu przybędzie do naszej parafii po raz pierwszy ks.
Biskup Arkadiusz Okrój. Msza św.  odbędzie się w niedzielę 10. października o godz. 11.00.
Odpust poprzedzi spowiedź odpustowa z udziałem księży z dekanatu, która odbędzie się w
piątek 8 października.

3. W czwartek przybędzie do naszej parafii Ojciec Teodor Knapczyk i odprawi Mszę św. dla
chorych o godz. 11.00. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę w tym dniu do naszego
kościoła wszystkich, zwłaszcza ludzi chorych.

4. Po Mszy świętej w zakrystii do odebrania nowy numer „Pielgrzyma”.



5. Przypominam, że można już rezerwować intencje   mszalne na nowy 2021 rok, szczególnie
proszę o to osoby mające w przyszłym roku śluby czy rodzinne rocznice.

6. W miniony czwartek nasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych w Lipuszu otrzymała z
rąk ks. Biskupa Ryszarda Kasyny sakrament bierzmowania.  Chciałem bardzo podziękować
katechetce pani Joli Nakielskiej za pomoc w przygotowaniu młodzieży rodzicom, świadkom
bierzmowania i samej młodzieży za wspaniałe świadectwo i piękną modlitwę.  Dziękuję
Wam i jestem z Was dumny.

Link na stronę ze zdjęciami z bierzmowania w Lipuszu
-    https://photos.app.goo.gl/y9Vft7iCP1PgWRnB7 

 

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 20.09.2021 r.

Godz. 18.00   P/ ++ mamę Marię ze wspomnieniem taty Antoniego

                          K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Wtorek   21.09.2021r.

Godz. 18.00   P / za dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Godz. 18.30   P / + Jerzego Kerlina 



Środa 22.09.2021 r.

Godz. 18.00 P/ + męża, ojca i dziadka Franciszka w rocznicę urodzin               

                       K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

CZWARTEK  23.09.2021 r.

Godz. 11.00   P/ o Miłosierdzie Boże dla + Stanisława

Godz. 18.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej dla Ewy i Mariana w 34 rocznicę ślubu oraz Klaudii i Filipa w 1 rocznicę
ślubu oraz dla całej rodziny            

                          K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska 

PIĄTEK 24.09.2021 r  

Godz. 18.00        P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Brygidy w kolejne urodziny

                              K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Godz. 18.30       P / ++ Sabinę Stenka z okazji urodzin oraz krewnych z rodziny Stenka    i
Góra                                           

Sobota 25.09. 2021 r.

Godz. 18.00    P/ + ++ mamę Hildegardę Nakielską oraz dziadków z obojga stron

                          K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska     

Niedziela 26.09.2021 r

Godz. 8.30    P/ ++ Dominikę, Wiktora Paulinę i Andrzeja Majkowskich

                         K/ dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w łasce zdrowia,
opiekę Matki Bożej i naszych Św. Patronów dla Zbigniewa z okazji 50 urodzin

Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej dla Michała Markowskiego w 65 urodziny

                         K/ + Elżbietę Kozikowską – msza gregoriańska

Godz. 16.00   P/ + ojca Ryszarda Hinca

 

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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