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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

 

Objawienie Pańskie „Trzech  Króli”  - 06.01.2022 r.

1. Dzisiaj przypada jedna z największych uroczystości w kościele katolickim - "Uroczystość
Objawienia Pańskiego” czyli „Trzech Króli". Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest
znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary.

2. Po Mszy Świętej pobłogosławimy kredę, którą, zgodnie z tradycją, kreślimy na drzwiach
naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i
Baltazara i obecny rok, co oznacza, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy
Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak oznacza również prośbę, aby
Chrystus błogosławił nasz dom i jest wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy
więc z tego pięknego polskiego zwyczaju!

3. W najbliższą niedzielę 2 niedziela miesiąca - kolekta na potrzeby naszej parafii tj na spłatę
instalacji fotowoltaicznej. Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary na tern cel składane.



4. Zachęcam do nawiedzania z dziećmi naszego żłóbka - ofiary składane przy żłóbku,
przeznaczone są na misje. Kościół otwarty jest w niedzielę od rannych mszy św. do mszy św.
o 16.00 a w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.

5. W dniu dzisiejszym z okazji 79 urodzin składam w swoim imieniu ks. Kanonikowi
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju w sercu, dobroci i życzliwości od ludzi i
spełnienia wszystkich marzeń. Niech Pan Ci błogosławi. Szczęść Boże.

Dołączamy się do życzeń wszelkiej pomyślności a przede wszytskim zdrowia - Sołtys oraz
Administrator

6. Jutro przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi Świętej od godz.16.00 do 17.00
Szczególnie zapraszam dzieci przyjęte do I Komunii Świętej i kandydatów do bierzmowania.
W sobotę pół godziny przed Msza świętą różaniec Róż Matek.

7. Trwają już Msze św. o błogosławieństwo dla naszych rodzin i mieszkań. Po Mszy świętej
każda rodzina otrzyma buteleczkę z poświęconą wodą i obrazek z modlitwą poświęcenia. W
czasie tej Mszy świętej będzie można tradycyjnie w podpisanych kopertach złożyć ofiarę
kolędową o które serdecznie proszę i za które już teraz bardzo dziękuję. Grafik tych Mszy
świętych wywieszony jest w gablocie parafialnej, na nasz stronie internetowej a nawet w
sklepach i na klatkach schodowych w blokach. Jeśli komuś nie pasuje wyznaczony dzień
może dowolnie wziąć udział w Mszy kolędowej z inną ulicą. 

Zapraszam na Mszę kolędową w przyszłym tygodniu:

11.01.2022 (wtorek) – godz.18.00 - Krótka i Kościerska 3, Kolejowa, PKP przy torach 

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

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

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

 

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

                                  

Poniedziałek 03.01.2022 r



Godz. 17.00   P/ o łaskę nieba dla + Marii Worzała – intencja od Róż Matek

                       K/++ koleżanki Krystyny w 2 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron i dusze w
czyśćcu cierpiące                                   

Wtorek 04.01.2022 r

Godz. 17.00    P/ o łaskę nieba dla + Wandy Kulas – intencja od Róż Matek

                        K/o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opieką Matki Bożej i naszych
Świętych Patronów dla księdza Kanonika Bogdana Melchiora z okazji 79 urodzin – intencja
od Klubu Emerytów

Godz. 18.00    P/ o Boże błogosławieństwo w nowym 2022 roku dla rodzin i 
mieszkańców ul.Osiedlowa 2 i 4 Osiedlowa 1, ul. Zakładowa, Rzemieślnicza Złote
Piaski,                                    

Środa 05.01.2022 r.

Godz. 17.00 P/ w 15 rocznicę śmierci córki Jolusi i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

                    K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opieką Matki Bożej i naszych
Świętych Patronów dla księdza Kanonika Bogdana Melchiora – intencja od Salomei i
Eugeniusza z rodziną     

Godz. 18.00    / o Boże błogosławieństwo w nowym 2022 roku dla rodzin i
mieszkańców ul.Osiedlowa 6,8, i 10                                    

CZWARTEK  06.01.2022 r.

Godz. 8.30    P/ ++ Mieczysława Wawrzyniaka w 4 rocznicę śmierci oraz z rodziny Wawrzyniak,
Ginter, Stoltman i Grajkowskich

Godz. 11.00   P/ ++tatę Kazimierza z okazji urodzin, mamę Weronikę i chrześniaka Kazika, ze
wspomnieniem Jana i Józefa oraz Piotra i Leokadię

                      K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opieką Matki Bożej i naszych
Świętych Patronów dla księdza Kanonika Bogdana Melchiora – intencja od Róż Matek

Godz. 16.00   P/ + męża, ojca i dziadka Jana Worzała w kolejną rocznicę
śmierci                                         

PIĄTEK 07.01.2022 r 

Godz. 17.00   P/ o radość nieba dla + Zofii Felskowskiej – intencja od Róż matek

                       K/ + Reginę Koczorowską – 3 intencja 0d mieszkańców z ul. Kościerskiej 3 i
Osiedlowej 10

                       G/ w pewnej intencji                                    



Sobota 08.01. 2022 r.

Godz. 17.00   P/ o radość nieba dla Reginy Koczorowskiej – intencja od uczestników
pogrzebu

                      K/ o radość nieba dla ++męża, ojca, teścia i dziadka Franciszka Lassa z okazji
urodzin

Niedziela 09.01.2022 r

Godz. 8.30    P/ ++ Jadwigę, siostry Zofię i Ludwikę, braci Stanisława, Bronisława, Leona,
Franciszka, syna Tomasza oraz dziadków z obojga stron

Godz. 11.00   P/ o radość nieba dla ++ Kazimierza i Weroniki Słomińskich

                       K/ o radość nieba dla ++ Jerzego Ryngwelskiego, Kazimierza Dzienisz i Franciszka
Pellowskiego

Godz. 16.00   P/ o radość nieba dla ++ Romana, Pelagii Zaborowskich, Stanisława, Helenę,
Teresę, Antoniego, Henryka i Jacka

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


