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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

XXX Niedziela  Zwykła – 24.10.2021 r.

 

1. Z Tygodnia Misyjnego przed kościołem zapowiedziana zbiórka do puszek na Misje Święte -
„Bóg zapłać” za składane ofiary na ten cel.

2. Przed nami ostatni tydzień października. Zapraszam do naszej świątyni, od poniedziałku
do piątku na modlitwę różańcową codziennie po wieczornej Mszy św. W sobotę różaniec pół
godziny przed Mszą świętą prowadzony przez Róże Matek

3. Przed nami listopad - miesiąc pamięci o naszych zmarłych. Św. Ambroży powiedział: „o
tych których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci” - dlatego   zachęcam do
wspólnych modlitw za naszych zmarłych zarówno w Mszach świętych jak i w wypominkach.
Msze św. zbiorowe za zmarłych polecanych w wypominkach będą odprawione po procesji
na cmentarzu o godz. 13.00 i w Dzień Zaduszny o godz. 11.00.   Dzień Wszystkich Świętych
jest wielkim świętem kościelnym, dlatego przypominam, o obowiązku uczestniczenia w tym
dniu we Mszy Świętej. Msze Św. w tym dniu w naszym kościele o godz.8.30 i 11.00, natomiast



z racji Mszy Św. o godz. 13.00 na cmentarzu, nie będzie Mszy św. o godz.16.00. W sobotę
Dzień Zaduszny. Niech nie zabraknie nas w tym dniu w kościele, aby wspólnie modlić się za
naszych bliskich oraz za tych, o których nikt już nie pamięta. Dusze w czyśćcu oczekują od
nas modlitewnej pomocy- 2. listopada Msze Św. o godz. 10.00, 11.00 oraz o 17.00.

4. Od dnia Wszystkich Świętych przez cały tydzień codziennie można uzyskać odpust
zupełny za naszych zmarłych. Warunkiem jest bycie w stanie łaski uświęcającej oraz
każdorazowe nawiedzenie dowolnego cmentarza i modlitwa za zmarłych.

5. Ponieważ nasz cmentarz ma już ponad 20 lat przypominam, że w zgodnie z
obowiązującym w Polsce prawem po upływie tego czasu, należy odnowić miejsc na
cmentarzu. Opłaty te są przeznaczone na utrzymanie cmentarza. Za same śmieci w ciągu
roku parafia płaci co roku ponad 15 tyś złotych nie liczą wody. Wiele osób zwraca mi uwagę
na to, że główna aleja cmentarza powinna być utwierdzona np. polbrukiem, betonem czy
asfaltem i przyznaję im rację, ale jednocześnie pytam się za co, jeśli ponad połowa grobów
jest nieopłacona? Które to są groby wystarczy spojrzeć na daty zgonów na pomnikach
nagrobnych. W tym miejscu zwracam się z prośbą o kulturę wyrzucania śmieci na co zwrócił
mi po raz kolejny Sanepid kontrolujący nasz cmentarz. Bardzo proszę do dołu na bio-śmieci
nie wrzucać doniczek, plastików, starych wazonów, drutów z wieńców i wiązanek a nawet
gruzów i betonów po remontach pomników- tylko rośliny i kwiaty. Nasz cmentarz to miejsce
święte i dobro wspólne, dbajmy więc o niego wszyscy.

6. W środę zmarła w wieku 71 lat śp. Wanda Kulas z ul. Polnej 4. Pogrzeb w poniedziałek o
godz.11.00 a różaniec po wieczornej Mszy świętej w kościele. Pamiętajmy o Niej w naszych
modlitwach.

 

Z błogosławieństwem papieża Franciszka rozpoczął się czas synodu, kiedy słuchając Ducha
Świętego mamy ożywić Kościół – odkryć Jego piękno i Nim żyć. A co to Synod? To jest
wspólna droga wszystkich nas - ochrzczonych, którzy jesteśmy zaproszeni do słuchania i
rozeznawania głosu Boga w Kościele. Zatroszczmy się wspólną modlitwą o owoce tego
czasu.

 

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 25.10.2021 r.

Godz. 17.00   P/ o łaskę nieba za + męża Stanisława, Szczepana, Elżbietę, Zenona, ++
dziadków, rodziców chrzestnych, ++ z rodziny Szwaba oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                       K/ + Jerzego Kerlina – 3 intencja od przyjaciół i sąsiadów

                                         

Wtorek   26.10.2021r.

Godz. 17.00   P / o radość nieba   dla ++ mamę Halinę Błaszkowską w 1 rocznicę śmierci ze
wspomnieniem taty Zygmunta

                       K/ o radość nieba dla + Marii Worzała – 3 intencja od księdza Kanonika

                                            

Środa 27.10.2021 r.

Godz. 17.00 P/ ++ męża Tadeusza z okazji imienin ze wspomnieniem córki Wiolety

                     K/ o radość nieba dla ++ Franciszki Stawickiej i Jadwigi Jereczek

 

CZWARTEK  28.10.2021 r.

Godz. 17.00   P/ o radość nieba   dla ++ rodziców Helenę i Marcina oraz dziadków z obojga
stron

                      K/ dziękując Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze w łasce zdrowia,
opiekę Matki Bożej i Świętego Maksymiliana dla Beaty i Adama Pelowskich oraz ich dzieci w
kolejną rocznicę ślubu                 

                                           

PIĄTEK 29.10.2021 r  

Godz. 17.00        P/ o radość nieba   dla + Anastazji Gostomskiej z okazji urodzin ze
wspomnieniem ojca Leona i syna Mateusza



                           K/++ Edmunda Buczkowskiego, jego rodziców i rodzeństwo

 

Sobota 30.10. 2021 r.

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

                        K/ o radość nieba dla ojca Antoniego i teścia Franciszka oraz szwagra Zbigniewa

                       

 Niedziela 31.10.2021 r

   Godz. 8.30    P/ o łaskę nieba dla + Szczepana, Stanisława, Jadwigę, Klemensa, Żanetę,
Natalię, Władysława, dziadków z obojga stron, Stanisława Płotkę, Jadwigę, Helenę, Jana
oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ + Wandę Kulas – od uczestników pogrzebu

                      K/ ++ z rodzinny Edel: Martę, Hugona, Jadwigę, Bronisława, Grzegorza, Łucję,
Edwarda, Henryka i zięcia Andrzeja

Godz. 16.00   P/ + męża, ojca i dziadka Tadeusza z okazji imienin

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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