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Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 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

 

II Niedziela Wielkanocna - 24.04.2022 r.

1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Na prośbę Episkopatu Polski przed kościołem
ogólnopolska nadzwyczajna puszka na biednych.

2. Bardzo proszę prenumeratorów o odbieranie zaległych numerów „Pielgrzyma"

3. Przypominam tym, którzy jeszcze nie zdążyli, że, okres Spowiedzi i Komunii św.
Wielkanocnej trwa aż do Niedzieli Zesłania Ducha Św.

4. Jutro przypada święto Świętego Marka Ewangelisty a we wtorek  uroczystość Świętego
Wojciecha – głównego patrona Polski

5. Za dwa tygodnie 8 maja odbędzie się w naszej parafii przyjęcie do I Komunii Świętej. Z tej
racji w tym tygodniu próby dla dzieci będą w poniedziałek i czwartek już o godz. 16.00.



Obecność dzieci obowiązkowa. Za tydzień długi majowy weekend, dlatego już teraz
przypomina, rodzicom dzieci z klasy II, że tak jak co roku sprzątają i pomagają w
dekorowaniu kościoła na uroczystość I Komunii Świętej dzieciom z klas III.   Sprzątanie
kościoła będzie w piątek 6 maja o godz.17.00.

 

 

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 25.04.2022 r

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla ++ Hildegardy Nakielskiej ze wspomnieniem dziadków z
obojga stron i wujka Mariana

                         K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji wiadomej Panu Bogu  

Godz. 18.30   P/ do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Uzdrowienia chorych o szybki powrót
do zdrowia dla Łukasza i łaskę Ducha Świętego dla leczących go lekarzy

Wtorek 26.04.2022 r

Godz. 18.00    P/ o spokój duszy dla + Zbigniewa Sabisz z okazji 8 rocznicy śmierci

                          K/ o radość nieba dla ++ babci Marii w 20 rocznicę, dziadka Bogumiła i cioci



Krystyny

Godz. 18.30   P/ do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Uzdrowienia chorych o szybki powrót
do zdrowia dla Łukasza i łaskę Ducha Świętego dla leczących go lekarzy

Środa 27.04.2022 r.

Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Bożeny i Marka oraz całej rodziny z okazji
kolejnej rocznicy ślubu

                        K/ o radość nieba dla + Andrzeja Skwierawskiego - 2 int. z 4 od sąsiadów z
Osiedlowej 10 i Kościerskiej 3

Godz. 18.30   P/ do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Uzdrowienia chorych o szybki powrót
do zdrowia dla Łukasza i łaskę Ducha Świętego dla leczących go lekarzy

CZWARTEK  28.04.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o radość nieba dla + Eugeniusza Kachniarz – 1 intencja od Krótkiej 1

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej dla bratowej
Elżbiety z okazji 80-tych urodzin

Godz. 18.30   P/ o radość nieba dla + Heleny Szczepańskiej – 1 intencja od Osiedlowej 8

PIĄTEK 29.04.2022 r 

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla ++ Marka Hetmańskiego w kolejną rocznicę śmierci ze
wspomnieniem Leokadii, Jana, Marka, Sebastiana i Mariusza

                         K/ o radość nieba dla + syna i brata Szymona ku pamięci jego 18-tych urodzin

Godz. 18.30   P/ do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Uzdrowienia chorych o szybki powrót
do zdrowia dla Łukasza i łaskę Ducha Świętego dla leczących go lekarzy     

Sobota 30.04.2022 r.

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla + męża, ojca i dziadka Leona w 11 rocznicę śmierci oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/w pewnej intencji wiadomej Panu Bogu

Niedziela 01.05.2022 r

Godz. 8.30    P/ o radość nieba dla + męża, ojca i dziadka Hilarego w dniu urodzin

Godz. 11.00   P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców i teściów oraz Patryka i
Hannę

                         K/o radość nieba dla + męża, ojca, teścia i dziadka Leszka Peeka z okazji 68



urodzin

Godz. 16.00   P/ ++ ojca Zygmunta w dniu imienin ze wspomnieniem Leokadii i brata
Wiesława oraz dziadków Mariannę i Józefa

 

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
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