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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

XXIX Niedziela Zwykła - 17.10.2021 r.

 

 

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele parafialne tj. na spłatę instalacji
fotowoltaicznej. Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim tym, którzy złożyli i ciągle składają
ofiary na ten cel:" Bóg zapłać".

2. Zapraszamy do naszej świątyni, na modlitwę różańcową codziennie o godz. 17.30, tylko w
środę różaniec w łączności z nowenną do M. B. N. Pomocy po Mszy świętej.

3. Zbliża się miesiąc listopad - miesiąc pamięci o naszych zmarłych. Zachęcamy do
przynoszenia karteczek z wypominkami tzw. „Zdrowaśkami” - do zakrystii. Msza św.
zbiorowa za zmarłych z wypominek będzie odprawiona w Dniu Wszystkich Świętych bez
względu na pogodę na cmentarzu. Przed Mszą św. o godz. 13.00 procesja między
grobami. Tego dnia Msze św. będą tylko rano o godz. 8.30 i o godz.11.00, nie będzie już w



kościele Mszy św. wieczornej ogodz.16.00.  Drugą Mszę św. zbiorową za polecanych w tzw.
„Zdrowaśkach" odprawimy w kościele w „Dzień zaduszny”. Dzień Wszystkich Świętych jest
wielkim świętem kościelnym, dlatego przypominamy o obowiązku uczestniczenia tego dnia
we Mszy świętej.

4. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna w kościele „Tydzień misyjny". Z tej okazji na zakończenie
tego tygodnia w przyszłą niedzielę przed kościołem tradycyjna puszka na cele misyjne.

5. 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.

6. Prosimy odbierać w zakrystii nowy numer „Pielgrzyma” a u dzieci przygotowujące się do I
Komunii Świętej odbierają nowe materiały do nauki z rodzicami.

7. Można już rezerwować intencje mszalne na 2020 r. Osoby, które już tego dokonały proszę
o odbiór kartek z zamówionymi intencjami.

 

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 18.10.2021 r.

Godz. 17.00   P/ ++ rodziców Wandę i Bolesława oraz Janinę, Wiesławę, Zbigniewa, Czesława
i Kazimierza

                         K/ ++ córki Barbary Hefta w 13 rocznicę śmierci, rodziców Paulinę i Franciszka



Pellowskich, Kornelię i Bernarda Heftów, Stanisława, Andrzeja, Jerzego, Czesława i zmarłych
z rodziny

                                         

Wtorek   19.10.2021r.

Godz. 17.00   P / za dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/ ++ męża Henryka, jego rodziców Zofię i Józefa, braci Franciszka, Tadeusza,
siostrę Małgorzatę, o miłosierdzie Boże dla + Krzysztofa

                                            

Środa 20.10.2021 r.

Godz. 17.00 P/ + Franciszkę Stawicką – 3 intencja od ul. Miodowej i Kamiennej

 

CZWARTEK  21.10.2021 r.

Godz. 11.00        do Miłosierdzia Bożego o zdrowie i Boże błogosławieństwo , pokój, szczęście
i radość w rodzinie Adama i Marioli

Godz. 17.00   P/ o radość nieba   dla Hildegardy Nakielskiej w kolejną rocznicę śmierci ze
wspomnieniem dziadków z obojga stron

                                           

PIĄTEK 22.10.2021 r  

Godz. 17.00        P/ ++ Maksymiliana, teściów Helenę i Teodora, Elżbietę, Jerzego, Aleksandra,
Władysława oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                              K/w intencji Panu Bogu wiadomej o światło Ducha Świętego i wytrwanie w
postanowieniu dla syna

 

Sobota 23.10. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ ++ Franciszka Kuper w 10 rocznicę śmierci ze wspomnieniem mamy Haliny

                       

Niedziela 24.10.2021 r

Godz. 8.30    P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej dla Barbary i Janusza w kolejną rocznicę śmierci oraz o
błogosławieństwo dla całej rodziny



Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej dla Zofii i Michała Markowskich w 43 rocznicę ślubu o błogosławieństwo
dla całej rodziny

                          K/ ++ siostry Barbary Dublinowskiej w 1 rocznicę śmierci ze wspomnieniem jej
męża Antoniego

Godz. 16.00   P/ ++ rodziców Krystynę i Gerarda Staubach oraz dziadków z obojga stron

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

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY
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