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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

 

Niedziela Świętej Rodziny - 26.12.2021 r.

 

1. Dzisiaj wyjątkowo w 2 Święto Bożego Narodzenia, jest to zarazem ostatnia niedziela
kończącego się 2021 roku, w którą przypada  święto Świętej Rodziny z Nazaretu, z tej racji
odpust w Wielkim Klinczu. Boża Rodzina jest wzorem dla naszych rodzin. Prośmy Boga, aby
w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów
nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i
przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi w doczesnej pielgrzymce wiary.
Dzisiaj tradycyjna puszka na Katolicki Uniwersytet Lubelski

2. Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2021. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata
był brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego i naszej lokalnej
wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami,



sukcesami, ale także nad tymi najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami. W piątek po
Mszy św. o godz.16.00 nabożeństwo dziękczynno- przebłagalne. Podziękujemy Panu Bogu
za miniony czas, za dobro, któregośmy w tym czasie doznali i przeprosimy za wszelkie błędy
i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla nas, naszych
rodzin i naszej Ojczyzny. Z racji sylwestra, który w ty roku przypada w piątek,  ksiądz Biskup
udziela wszystkim dyspensy od zabaw i potraw mięsnych.

3. W sobotę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2022.
Tego dnia będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym
kościele jak w każdą niedzielę, a więc o godz. 8.30, 11.00 i 16.00.+

4. Zachęcam do odwiedzania naszego żłobka w kościele. Kościół otwarty będzie w dni
powszednie pół godziny przed każdą Mszą Św. a w niedzielę i święta od rannych mszy św. do
mszy wieczornej. Ofiary składane przy żłobku są na Misje. 

5. Po mszy św. do odebrania nowy numer „Pielgrzyma”

6. Jak już ogłaszałem w tym roku 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 poświęconą wodę i obrazek z modlitwą poświęcenia, którą odmówi pokrapiając
swoje mieszkanie po powrocie do domu. W czasie tej Mszy świętej będzie można tradycyjnie
w podpisanych kopertach złożyć ofiarę kolędową o którą serdecznie proszę i za którą już
teraz bardzo dziękuję. Wszystkie ofiary przeznaczam na spłatę instalacji fotowoltaicznej.
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.

 

PLAN  MSZY Św.  KOLĘDOWYCH   

04.01.2022 – godz.18.00 - Osiedlowa 2 i 4 Osiedlowa 1, ul. Zakładowa, Rzemieślnicza Złote
Piaski, 

05.01.2022 – godz.18.00 - Osiedlowa 6, 8 i 10 

11.01.2022 – godz.18.00 - Krótka i Kościerska 3, Kolejowa, PKP przy torach, Działki „Złote
Piaski” 

12.01.2022 – godz.18.00 - Kościelna, Szkolna, Dębowa, Brzozowa i Lipowa   

13.01.2022 – godz.18.00 - Długa, Sadowa, Słoneczna, Wodna i Pogodna i Pole u
Domaszków, 

14.01.2022 – godz.18.00 - Kaszubska, Jeziorna, Różana, Łąkowa, Leśna, Zielona Pod
Sodomie i Zacisze 

17.01.2022 – godz.18.00 - Akacjowa, Polna, Makowa, Kasztanowa, Świerkowa i Jodłowa 



18.01.2022 – godz.18.00 - Ogrodowa, Spacerowa, Jesienna, Wiosenna, Miodowa, Kamienna i
Rolnicza

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 27.12.2021 r

Godz. 17.00   P/ ++ Ewę Żynda oraz z rodziny z obojga stron

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, szczęśliwą operację pod opieką
Matki Bożej i naszych Świętych Patronów dla Stefani

Wtorek 28.12.2021 r

Godz. 17.00    P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze   błogosławieństwo
zwłaszcza zdrowie dla działkowców „Złote Piaski” i ich rodzin

                       K/+ Reginę Koczorowską – 2 intencja od mieszkańców Kościerskiej 3 i Osiedlowej
10

Środa 29.12.2021 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 rodzin Emilii i Piotra,
Ryszarda i Katarzyny oraz Andżeliki i Piotra

                    K/ dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za 75 lat życia mamy i babci Józefy Lass, z
prośbą o dalszą o piekę w łasce zdrowia

CZWARTEK  30.12.2021 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 dzieci Oskara,
Łukasza i Lenki

                      K/ o radość nieba dlamęża i ojca Stanisława Staniszewskiego w rocznicę śmierci
ze wspomnieniem ++ z rodziny Staniszewskich i Milewczyk                                

PIĄTEK 31.12.2021 r 

Godz. 16.00      P/ + męża, ojca i dziadka Kazimierza

                          K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opieką Matki Bożej i naszych
Świętych Patronów dla rodziny brata Zbigniewa i Elżbiety z okazji 55 rocznicy ślubu,
dziękując za otrzymane łaski

Sobota 01.01.2022 r.

Godz. 8.30     P/ o łaskę nieba dla + Reginy Koczorowskiej – intencja od 3 brygady szkliwierni

Godz. 11.00   P/ z podziękowaniem za dar kapłaństwa i otrzymane łaski z prośbą o dalsze
zwłaszcza zdrowie, dla ks. Proboszcza Mieczysława z okazji imienin i urodzin – intencja od
Róż Matek                    

                      K/ w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej, oraz naszych Świętych Patronów



za otrzymane łaski przez ks. Kanonika Bogdana

Godz. 16.00   P/ z podziękowaniem za dar kapłaństwa i otrzymane łaski z prośbą o dalsze
zwłaszcza zdrowie, dla ks. Proboszcza Mieczysława z okazji imienin i urodzin

Niedziela 02.01.2022 r

Godz. 8.30    P/ o Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie w Nowym Roku dla członków z
Róż Ojców i ich rodzin

Godz. 11.00   P/ ++mamę, babcię i teściową Leokadię w 10 rocznicę śmierci, ze
wspomnieniem ojca, dziadka i teścia Konrada

                       K/ w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej, oraz naszych Świętych Patronów
dla ks. proboszcza Mieczysława i ks.  Kanonika Bogdana z okazji urodzin – intencja od
przyjaciół Emilii i Józefa

Godz. 16.00   P/ + Reginę Koczorowską – intencja od mieszkańców Kościerskiej 3 i Osiedlowej
10

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


