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Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.00 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

XXXII niedziela zwykła - 07.11.2021 r.

1. Bardzo dziękuję wszystkim za tak liczny udział we Mszy św.  na cmentarzu.  Bardzo
dziękuję tym, którzy wykonali ołtarz polowy na cmentarzu. Bardzo dziękuję strażakom za
niesienie krzyża, chorągwi w czasie procesji i przygotowanie parkingu na cmentarzu oraz
wszystkim, którzy przygotowali liturgię, a więc, p. organiście szafarzom, ministrantom i
lektorce. Na mocy specjalnego dekretu Stolicy Apostolskiej przez cały listopad możemy pod
zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny za zmarłych. W tym celu należy być w stanie
łaski uświecającej, nawiedzić cmentarz i odmówić modlitwy za zmarłych i w intencjach Ojca
Świętego.

2. Za tydzień 2 niedziela miesiąca z tej racji kolekta na potrzeby naszej parafii tj na spłatę
instalacji fotowoltaicznej. Bardzo dziękuję za wszelkie ofiary na ten cel składane.

3. Po Mszy św. w zakrystii do odebrania ostatni numer „Pielgrzyma” a dzieci z klasy II do
odbierania materiałów katechetycznych. dzieci.

4. W najbliższy czwartek 11 listopada - nasze Narodowe Święto 103 rocznica Odzyskania



Niepodległości. Uszanujmy ten dzień poprzez wspólną modlitwę i udekorowanie naszych
domów flagami. Mam nadzieję, że każdy, kto się czuje Polakiem i kocha swoją Ojczyznę
szczególnie w tych trudnych czasach nie zapomni o tym obowiązku. W tym dniu Msze święte
w naszym kościele będą o godz.8.30 i 11.00 - nie będzie Mszy świętej o godz.16.00

5. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie zaprasza na imprezę artystyczno –
kabaretową pt. „Kąsk do smiechu -Szporty po kaszebsku” w Łubianie”. Impreza odbędzie się
w piątek 12.11.2021 o godzinie 17.00 w sali na „Dworcu” PKP .

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.

 

Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,



który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

 Amen.

 

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 08.11.2021 r

Godz. 17.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Krzysztofa z okazji urodzin oraz dla całej rodziny

                       K/ ++ ojca Franciszka i brata Zbigniewa Lassa, chrzestnego Franciszka Szulista,
szwagra Kazimierza i Mariusza

Godz. 17.30   P/ ++ Władysławę Zawadzką w 1 rocznicę śmierci ze wspomnieniem ojca
Władysława

                                   

 Wtorek 09.11.2021 r

Godz. 17.00    P/ ++ rodziców Mariana, Wandę Pellowskich oraz brata Stanisława

                        K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych



świętych Patronów dla Salomei z okazji urodzin

Godz. 17.30   P/ + Jerzego Kerlina – intencja od zakładu pogrzebowego

                                           

Środa 10.11.2021 r.

Godz. 17.00 P/ w intencji naszej Ojczyzny i dary Ducha Świętego dla nią rządzących

                     K/ ++ ojca Stanisława w 33 rocznicę śmierci i mamy Moniki Augustyniak

                                    

CZWARTEK  11.11.2021 r. – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Godz. 8.30    z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Szczepana i Agnieszki oraz
całej rodziny w kolejną rocznicę ślubu

Godz. 11.00   P/ o radość nieba   dla + Marii Worzała – intencja od uczestników pogrzebu

                       K/ dziękując Panu Bogu za otrzymane Łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
i Świętego Maksymiliana dla Stanisława i Teresy z okazji 40-lecia małżeństwa i ich rodziny  

              

PIĄTEK 12.11.2021 r 

Godz. 17.00      P/ + męża i ojca Stanisława Żynda w 6 rocznicę śmierci

                          K/ + męża, ojca i dziadka Marcina Tryba w 21 rocznicę śmierci

                                           

Sobota 13.11. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ o radość nieba   dla ++ Maryli Burczyk w 11 rocznicę śmierci ze
wspomnieniem siostry Jolanty Zwara, brata Zdzisława oraz rodziców Marię i Leona Burczyk

                       K/ ++ ojca Czesława Burandta w 1 rocznicę śmierci i mamę Zofię

                                   

 Niedziela 14.11.2021 r

 Godz. 8.30    P/ ++ rodziców i krewnych z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ ++ rodziców Alfonsa i Agnieszkę Skwierawskich ze wspomnieniem dziadków
z obojga stron



                     K/ + ks. Jana Borzyszkowskiego z Bytowa – intencja od Haliny z rodziną

Godz. 16.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Józefa i Emilii oraz całej
rodziny w 40 rocznicę ślubu

                     K/ ++ rodziców Jana i Genowefę, dziadków z rodzin Pawlik, Żywickich,
Ostrowskich i Hiller, teścia Alfonsa, Edmunda, Jana, Marcelego, Anastazję, Stanisławę i
Bolesława

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

Źródło: parafialubiana.pl


