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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 Chrztu Pańskiego – 09.01.2022 r.
1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także, gdzie
Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego.
2. Dzisiaj 2 niedziela miesiąca - kolekta na potrzeby naszej parafii. Bardzo dziękuję za
wszystkie ofiary składane na ten cel. Szczególne Bóg zapłać za roczne ofiary w kopertach.
3. Za tydzień zbiórka do puszek na nasze WSD w Pelplinie.
4. Zachęcam do nawiedzania z dziećmi naszego żłóbka - ofiary składane przy żłóbku
przeznaczone są na misje.
5. Bardzo proszę prenumeratorów o odebranie nowego „Pielgrzyma”
6. Trwają Msze św. w intencji o błogosławieństwo dla rodzin i ich mieszkań. Bardzo dziękuję

za obecność i składane ofiary kolędowe które przeznaczam na jak co roku na potrzeby
parafii. W tym tygodniu zapraszam na Mszę kolędową w tym 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

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,
Źródlana
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 10.01.2022 r
Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba dla + Marii Worzała – intencja od rodziców, woluntariuszy i
dzieci niepełnosprawnych
Wtorek 11.01.2022 r
Godz. 17.00 P/ + Józefa Arndt – intencja od zakładu pogrzebowego
K/do Bożej Opatrzności o dary Ducha Świętego, pod opieką Świętej Rodziny dla
braci Jacka i Marka o zgodę i pojednanie między nimi
Godz. 18.00 P/ o Boże błogosławieństwo w nowym 2022 roku dla rodzin i mieszkańców z ul.
Krótkiej i Kościerskiej 3, Kolejowej i PKP przy torach,
Środa 12.01.2022 r.

Godz. 17.00 P/ + Marię Cybulską – intencja od działu planowania ZPS
K/do Bożej Opatrzności o dary Ducha Świętego, pod opieką Świętej Rodziny dla
braci Jacka i Marka o zgodę i pojednanie między nimi
Godz. 18.00 P/ o Boże błogosławieństwo w nowym 2022 roku dla rodzin i mieszkańców z
ul.Kościelnej, Szkolnej, Dębowej, Brzozowej i Lipowej
CZWARTEK 13.01.2022 r.
Godz. 17.00 P/ + Ryszarda Hinca
K/do Bożej Opatrzności o dary Ducha Świętego, pod opieką Świętej Rodziny dla
braci Jacka i Marka o zgodę i pojednanie między nimi
Godz. 18.00 P/ o Boże błogosławieństwo w nowym 2022 roku dla rodzin i mieszkańców z ul.
Długiej, Sadowej, Słonecznej, Wodnej i Pogodnej i z Pola u Domaszków
PIĄTEK 14.01.2022 r
Godz. 17.00 P/ + Józefa Arndt – intencja od mieszkańców ul. Krótkiej A
K/ o radość nieba dla męża Henryka Wołoszyka z okazji urodzin
Sobota 15.01.2022 r.
Godz. 17.00 P/ o dar nieba dla + Teresy Murglin w 1 rocznicę śmierci
K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opieką Matki Bożej i naszych
Świętych Patronów dla księdza Kanonika Bogdana Melchiora – intencja od przyjaciół Ireny i
Wojciecha, Marii i Tadeusza, Andrzeja i Bernardyny
Niedziela 16.01.2022 r
Godz. 8.30 P/ o radość nieba dla + Hildegardy Nakielskiej z okazji urodzin
Godz. 11.00 P/ o radość nieba dla ++ cioci Natalii w kolejną rocznicę śmierci, Stanisława,
Jadwigę, Agnieszkę Franciszka Płotków, Stanisława, Jadwigę, Klemensa oraz dusze w
czyśćcu cierpiące
K/ ++ mamę i babcię Reginę ze wspomnieniem ojca i dziadka Mirosława
Koczorowskich
Godz. 16.00 P/ o radość nieba dla + mamy Ewy Pabiś w 2 rocznicę śmierci
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

