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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

 

IV Niedziela  Adwentu - 19.12.2021 r.

1. Dzisiaj czwarta, a więc ostatnia, niedziela Adwentu. Przed nami święta Bożego
Narodzenia. W piątek przypada Wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu będą w naszym
kościele 2 Msze święte: o godz. 14.00 msza adwentowa i Pasterka o godz. 22.00. Po Pasterce
będzie można także zabrać do domów betlejemskie światło, które wniosą do naszego
kościoła harcerze.  W I i II święto msze św.  jak w każdą niedzielę o godz.  8.30, 11.00 i 16.00.
W II Święto tradycyjna puszka na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2. W wigilię Bożego Narodzenia zasiądziemy do świątecznego stołu. Postarajmy się nadać
temu spotkaniu religijny charakter. Najpierw zapalmy wigilijną świecę. Odczytajmy
Ewangelię o Narodzeniu Pańskim, po czym złóżmy sobie nawzajem życzenia, łamiąc się przy
tym opłatkiem. Przeprośmy za wszystko, czym mogliśmy się wzajemnie zranić w ciągu
mijającego roku. Modlitwa Ojcze nasz... Niech poprzedzi spożycie wigilijnego posiłku.
Zachowajmy także zwyczaj pozostawienia pustego miejsca przy wigilijnym stole. Zachęcam
do zachowania starej polskiej tradycji spożywania tego dnia tylko potraw rybnych i



postnych. Zrezygnujmy tego dnia z napojów alkoholowych.  Zadbajmy o to, aby wigilia nie
była tylko zwykłą kolacją z oglądaniem telewizji i prezentami. Powitajmy nowonarodzonego
Zbawiciela biorąc udział w Pasterce, która u nas będzie o godz. 22.00.

3. Bardzo dziękuję tym, którzy przywieźli choinki i je ustawiali je w kościele. Bóg zapłać za
poświęcony czas i pomoc dla parafii.

4. W tym roku podobnie jak w poprzednim z racji pandemii nie będzie normalnej kolędy w
naszej parafii.  Po Nowym Roku będą odprawiane o godz.18.00 (tak aby wszyscy chętni
zdążyli wrócić z pracy) dodatkowe Msze św., w intencji o błogosławieństwo dla rodzin i ich
mieszkań z poszczególnych bloków i ulic (terminy podam później). Po Mszy świętej każda
rodzina otrzyma wodę święconą i obrazek z modlitwą poświęcenia, którą odmówi
pokrapiając wodą swoje mieszkanie po powrocie do domu. Rodziny, które chciały by przyjąć
kolędę indywidualnie w swoim domu mogą zapisywać się osobiście u mnie. Kolędy
zgłoszone indywidualnie odbędą się w niedzielę 2 i 3 stycznia 2022 roku.

5. Bardzo dziękuję właścicielom sklepów: p. Niklasom, Peplińskim, apteki i marketu
Lewiatan, za rozprowadzenie opłatków i świec adwentowych. Opłatki można jeszcze
nabywać u Państwa Peplińskich, w markecie Lewiatan oraz w zakrystii kościoła i na plebani.

 

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,
 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 20.12.2021 r

Godz. 17.00   P/ ++ Hildegardę Nakielską ze wspomnieniem dziadków z obojga stron i wujka
Mariana

                       K/ ++ męża Henryka, dziadków Paulinę i Józefa, Martę i Antoniego, Mariannę i
Romana, Walerię i Bronisława, o miłosierdzie Boże dla + Krzysztofa                                   

Wtorek 21.12.2021 r

Godz. 17.00    P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

                        K/ o radość nieba dla Reginy Koczorowskiej – 1 intencja od mieszkańców ulic
Kościerskiej 3 i Osiedlowej 10

Środa 22.12.2021 r.

Godz. 17.00 P/ o radość w królestwie niebieskim dla + Janiny Peplińskiej

                     K/ o radość nieba dla Stanisława i Moniki Augustyniak – intencja od przyjaciół
Salomei i Eugeniusza            

CZWARTEK  23.12.2021 r.

Godz. 17.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
o Boże błogosławieństwo, opiekę Mastki Bożej i naszych Patronów dla córki Wiktorii w 7
urodziny



                      K/ ++ dziadków Adama i Józefę, Szymona i Katarzynę, Wincentego i Franciszka,
ciocie Lucynę, Marianne i Apolonię oraz wujka Adama     

PIĄTEK 24.12.2021 r 

Godz. 14.00      P/ w pewnej intencji

Godz. 22.00      P/ w intencji parafii  -  PASTERKA

Sobota 25.12. 2021 r. – I Święto Narodzenia Pańskiego

Godz. 8.30    P/ + ++ męża Jana ze wspomnieniem Gertrudy, Maksymiliana, Romana,
Dariusza, Jerzego, Patryka i Zbigniewa

Godz. 11.00  P/ o radość w królestwie niebieskim dla + Jadwigi Hapka

                      K/ o radość nieba dla mamy i babci Reginy ze wspomnieniem ojca i dziadka
Mirosława Koczorowskich

Godz. 16.00  P/ ++ Roberta i Jadwigę Bończyńskich

Niedziela 26.12.2021 r – II Święto Narodzenia Pańskiego

Godz. 8.30    P/ o łaskę nieba dla ++ Szczepana, Stanisława Szwaba, Jadwigę, Klemensa,
Natalię, Stanisława, Piotra oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ o radość nieba dla ++ Leona i Anastazję Gostomskich w kolejną rocznicę
śmierci

                       K/ o radość nieba dla syna i brata Roberta Mahlika w 11 rocznicę śmierci

Godz. 16.00   P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
o Boże błogosławieństwo, opiekę Mastki Bożej i naszych Patronów dla Barbary i Władysława
oraz całej rodziny w 54 rocznicę ślubu

 

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


