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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

 

XXVII  Niedziela Zwykła   - 03.10.2021 r. 

1. W najbliższą sobotę 09.10.2021 r. obchodzimy odpust parafialny. Z tej okazji po raz
pierwszy przybędzie do naszej parafii Ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj i o godzinie 17.00
odprawi sumę odpustową w naszej intencji. Odpust to urodziny Parafii, dlatego serdecznie
zapraszam na Mszę świętą wszystkich parafian.  Na Mszy św. Ks. Rekt0r poświęci dzieciom,
które w tym roku szkolnym przyjmą I komunię Św. różańce i książeczki. (dzieci i ich rodzice
przychodzą obowiązkowo) Ponieważ nie będzie procesji, dlatego bardzo proszę, aby nasze
parafialne chorągwie na Mszy św. stały z boku ławek. Bardzo proszę też o obecność
sztandarów OSP, szkoły i Zrzeszenia Kaszubsko-pomorskiego. W piątek 08.10. od godz. 10.00
- 11.00 i 16.00- 17.30 będzie okazja do spowiedzi św. odpustowej z udziałem księży z
dekanatu. Chorych z ze spowiedzią i Komunią św. kapłan odwiedzi jutro tj. w poniedziałek
do południa. Można jeszcze zgłosić dodatkowych chorych.

2. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Papieski. W tym dniu nasza młodzież będzie zbierać
przed kościołem do specjalnych puszek ofiary na stypendialny fundusz Papieski, dla



szczególnie zdolnych a pochodzących z biednych rodzin dzieci i młodzieży. Z racji tej zbiórki
kolekta na potrzeby parafii będzie tydzień później w niedzielę 17.10.2021 r.

3. Przeżywamy miesiąc październik. W dni powszednie różaniec zaraz po Mszy św.
wieczornej. Przez cały październik w każdą sobotę różaniec prowadzą Róże Matek pół
godziny przed wieczorną Mszą św. Od jutra Msze św. w dni powszednie będą godzinę prędzej
tj. już o godzinie 17.00

4.  Po Mszy św. do odbioru nowy numer „Pielgrzyma". Bardzo proszę też prenumeratorów o
odbieranie zaległych numerów tego czasopisma.

5. Można już rezerwować intencje mszalne na 2022 r. Osoby, które już tego dokonały proszę
o odbiór kartek z zamówionymi intencjami.

6. W ostatnią niedzielę odbyło się liczenie wiernych W naszej parafii w sobotę i niedzielę na
Mszy świętej było 815 osób – w tym 310 mężczyzn i 505 kobiet na ok. 2500 wiernych tj. około
30 %, a do Komunii Świętej przystąpiło 280 osób. Pozostawiam te dane bez komentarza.

 

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 04.10.2021 r.

Godz. 17.00   P/ + Janinę Peplińską – 2 intencja od sortowni białej

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej 

Wtorek   05.10.2021r.



Godz. 17.00   P / ++ Pelagię i Henryka oraz syna Norberta Rekowskich

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej                                            

Środa 06.10.2021 r.

Godz. 17.00 P/ + Ewę Żynda – intencja od uczestników pogrzebu

                    K/ o błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnucząt w łasce zdrowia, darach Ducha
Świętego pod opieką Matki Bożej

Czwartek 07.10.2021 r.

Godz. 17.00   P/ o szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty oraz zdrowie i błogosławieństwo dla całej
rodziny

                       K/ ++ Czesławę   Mejer , jej rodziców Juliana i Wacławę 

Piątek 08.10.2021 r 

Godz. 17.00      P/ ++ rodziców Marcina i Helenę, braci Mieczysława, Edwarda i Zenona

                          K/ o Boże błogosławieństwo w darach Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i
naszych Świętych Patronów dla mieszkańców  ulic Kamiennej, Miodowej  i Róży Matek 

Sobota 09.10. 2021 r.

Godz. 14.30    Msza ślubna

Godz. 17.00    P/ SUMA ODPUSTOWA w intencji Parafii                       

Niedziela 10.10.2021 r

Godz. 8.30  P/ ++ mamę Halinę Kuper w 13 rocznicę śmierci ze wspomnieniem ojca
Franciszka                  

Godz. 11.00   P/ ++ rodziców Agnieszkę i Alojzego Sprawka, siostrę Jadwigę, braci Lucjana,
Alojzego, Józefa i Leona

                       K/ o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych Świętych Patronów dla Urszuli z
okazji 76 urodzin oraz jej Rodziny

Godz. 16.00   P/ + Jadwigę i Roberta Bonczyńskich

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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