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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

 

III Niedziela Wielkanocna - 01.05.2022 r.

 

1. Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako Niedziela Biblijna i początek Tygodnia
Biblijnego, czas uświadamiania sobie, jak ważne jest Pismo Święte dla wiary chrześcijan.
Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego dnia, w każdej modlitwie.

2. Rozpoczęliśmy miesiąc maj dedykowany Matce Najświętszej. W dni powszednie po z
wieczornej Mszy św. o godz.18.00 będziemy odprawiali nabożeństwo majowe. Odmawiajmy
często Litanię loretańską także w naszych domach i przy wiejskich kapliczkach polecając
Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.

3. We wtorek przypada uroczystość Matki Bożej – Królowej Polski, która jest główną
Patronkę naszego narodu. Uroczystość posiada również wymiar patriotyczny. Jest bowiem
kolejną rocznicą uchwalenia Konstytucji Trzeciego Mają. Pamiętajmy o wywieszeniu na



naszych domach flag narodowych. W tym dniu msze św. o godz. 8.30,11.00 i 16.00. Na 16.00
zapraszam do naszego kościoła wszystkich druhów z OSP z Łubiany i z OSP Korne oraz
członków ich rodzin. Odprawiona zostanie Msza św. w ich intencji.

4. Za tydzień w naszej parafii będziemy obchodzili uroczystość I Komunii św. naszych dzieci.
Msza św. z przyjęciem do I Komunii św. będzie o godz. 11.00. Bardzo proszę, aby na tej mszy
św. miejsca siedzące zostawić dla dzieci i ich rodzin. W sobotę o godz. 11.00 spowiedź św.
dla dzieci i ich rodziców. Po spowiedzi św. krótkie spotkanie z rodzicami. Próby dla dzieci w
tym tygodniu w środę o godz.17.00 i w czwartek o godz. 16.30. Z racji Uroczystości I Komunii
Św. kolekta na potrzeby parafii będzie tydzień później.

5. Z racji sprzątania i dekorowania kościoła przez rodziców z klasy II, w piątek Msza św.
wieczorna będzie prędzej tj. już o godz.16.30. Bardzo proszę wszystkich rodziców dzieci,
które będą za rok przyjęte do I Komunii św. o przybycie do kościoła w piątek na godz.17.00.

6. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i l sobota miesiąca. Spowiedź
pierwszopiątkowa dla dzieci i kandydatów do bierzmowania w piątek od godz. 15.00. W
sobotę różaniec Róż Matek.

7. Bardzo proszę o odbieranie nowego numeru „Pielgrzyma”

8. Bardzo dziękuję Panom Piotrowi Gliszczyńskiemu i Krzysztofowi Liskowskiemu za
bezpłatne zamontowanie i częściowe ufundowanie nowego oświetlenia obrazu naszego
Patrona i tabernakulum w prezbiterium naszego kościoła. Dziękuję także Paniom za
fachowe wyczyszczenie elementów miedzianych naszego kościoła. Bóg zapłać.

 

 

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 02.05.2022 r

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla ++ Jana Joachima Wirkus oraz rodziców

                         K/ o Miłosierdzie Boże dla ++ Heleny i Zbigniewa Mularz

Wtorek 03.05.2022 r – Matki Bożej Królowej Polski

Godz. 8.30    P/ z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza
zdrowie, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Marii i Karola oraz całej rodziny

Godz. 11.00   P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Szczepana w 8 rocznicę śmierci,
męża Stanisława, oraz dusze w czyśćcu cierpiące

                        K/w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę
Matki Bożej dla Rafała i Anny w 21 rocznicę ślubu oraz ich dzieci

Godz. 16.00   P/ z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza
zdrowie, opiekę Matki Bożej i Świętego Floriana dla druhów z OSP Łubiana   i Korne oraz ich
rodzin 

Środa 04.05.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ Roberta Bączyńskiego ze wspomnieniem mamy
Jadwigi

                       K/ o radość nieba dla + mamy i babci Moniki Augustyniak – 1 msza gregoriańska

CZWARTEK  05.05.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o radość nieba dla + Reginy Koczorowskiej - intencja od Ewy i Mariana z
Gołańczy

                       K/ o radość nieba dla + mamy i babci Moniki Augustyniak – 2 msza
gregoriańska                                    

PIĄTEK 06.05.2022 r 

Godz. 16.30   P/ o radość nieba dla ++ Marka Hetmańskiego w kolejną rocznicę śmierci ze
wspomnieniem Leokadii, Jana, Marka, Sebastiana i Mariusza

                         K/ o radość nieba dla + mamy i babci Moniki Augustyniak – 3 msza
gregoriańska    

Sobota 07.0.05.2022 r.



Godz. 18.00   P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże   dla + Stanisława z okazji imienin oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/ o radość nieba dla + mamy i babci Moniki Augustyniak – 4 msza gregoriańska 

Niedziela 08.05.2022 r

Godz. 8.30    P/ o radość nieba dla + mamy Zofii Felskowskiej z okazji imienin

                         K/ o radość nieba dla ++ mamy i babci Agnieszki w 1 rocznicę śmierci i brata
Władysława w 4 rocznicę śmierci

Godz. 11.00   P/ w intencji dzieci przyjętych do I Komunii świętej i ich rodzin             

Godz. 16.00   P/ o łaskę nieba dla męża, ojca i dziadka Stanisława w kolejną rocznicę urodzin

                          K/ o radość nieba dla + mamy i babci Moniki Augustyniak – 5 msza gregoriańska

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


