
Ogłoszenia parafialne 10.10.2021
Data: 10.10.2021. Autor: Marcin Żurek. Kategoria: Aktualności.

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

 

XXVIII  Niedziela Zwykła - 10.10.2021 r.

1. Wczoraj. obchodziliśmy odpust parafialny. Z tej okazji gościliśmy po raz pierwszy w naszej
parafii Księdza Biskupa Arkadiusza Okroja. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia naszego odpustu szczególnie Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, młodzieży,
dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. Pani Katechetce, sztandarom, szafarzom i
wszystkim uczestnikom. Bóg zapłać.

2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w całej Polsce Dzień Papieski. Nasza młodzież zbierać
przed kościołem do specjalnych puszek ofiary na stypendialny fundusz Papieski, dla
szczególnie zdolnych a pochodzących z biednych rodzin dzieci i młodzieży. Bóg zapłać za
wszystkie ofiary na ten cel składane.

3. W przyszłą niedzielę - kolekta na potrzeby parafii tj. na spłatę instalacji fotowoltaicznej
Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim tym, którzy złożyli i ciągle składają ofiary na ten cel:"
Bóg zapłać".



4. Przeżywamy miesiąc październik. W dni powszednie różaniec zaraz po Mszy św. o godz.
17.00. Przez cały październik w każdą sobotę różaniec prowadzą Róże Matek pół godziny
przed wieczorną Mszą św.

5. W środę po Mszy św. ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Figurkę niosą Panie z VI
Róży Matek

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

7. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie zaprasza swoich członków i
sympatyków na spotkanie literackie ze Zbigniewem Żakowiczem pt. „Kaszubskie obrazy”.
Spotkanie odbędzie się w przyszłą sobotę (16.10.21) o godzinie 17.00 w siedzibie
stowarzyszenia.

 

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 11.10.2021 r.

Godz. 17.00   P/ o Boże błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie, dary Ducha
Świętego dla wnuków Ani, J, Ivo i Karola

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

 

Wtorek   12.10.2021r.



Godz. 17.00   P / o Boże błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej   i Świętego
Maksymiliana, zdrowie dla Danuty i Romana oraz całej rodziny z okazji 30 rocznicy ślubu

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

 

Środa 13.10.2021 r.

Godz. 17.00 P/ + Mariana Brandt w 1 rocznicę śmierci

                    K/ o błogosławieństwo Boże w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i Świętego
Maksymiliana dla ks. proboszcza Mieczysława i ks. Kanonika Bogdana – intencja od
parafianki Ireny

 

CZWARTEK  14.10.2021 r.

Godz. 17.00   P/ o Miłosierdzie Boże w łasce nieba  dla ++Stanisława, teścia Szczepana,
Jadwigę i Klemensa, Żanety , Władysława,  Stanisława oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

PIĄTEK 15.10.2021 r  

Godz. 17.00        P/ o radość nieba   dla męża, ojca i dziadka Jana Walkusz z okazji 61 urodzin

                           K/ + Jerzego Kerlina – intencja od przyjaciół

 

Sobota 16.10. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ Franciszka Peplińskiego, z okazji urodzin oraz Władysławę Irenę, Marka i
Józefa

                        K/ + syna i brata Leona Majewskiego

                       

 Niedziela 17.10.2021 r

   Godz. 8.30  P/++ rodziców   Agnieszkę i Alojzego Sprawka, siostrę Jadwigę, braci Lucjana,
Alojzego, Józefa i Leona

Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej dla Wiktorii w 1 urodziny, Mai w 4 urodziny i o błogosławieństwo dla całej
rodziny



                       K/ ++ ojca Kazimierza Kulasa i mam chrzestną Bogusławę

Godz. 16.00   P/ + męża, ojca i dziadka Jana Worzała z okazji urodzin

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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