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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

 

 

IV  Niedziela  Wielkanocy  - 08.05.2022 r.

 

1. Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii Uroczystość I Komunii św.  naszych dzieci.  Jest to
wielkie święto nie tylko dzieci i ich rodziców, ale całej naszej parafii.  Od jutra „biały
tydzień”. Msze św. dla dzieci I Komunijnych   w ramach „białego tygodnia” codziennie o
godz.17.00 z wyjątkiem soboty o godz. 18.00. Nabożeństwo majowe po 1 wieczornej Mszy
świętej. Jutro w ramach „białego tygodnia” dzień misyjny - kolekta na biedne dzieci z krajów
misyjnych w ramach Papieskich Dziecięcych   Dzieł Św. Pawła Apostoła a w sobotę poświęcę
dzieciom medaliki obrazki i różne dewocjonalia, które otrzymają w ramach prezentów I
Komunijnych. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość, a
więc p. katechetce, p. Organiście, szafarzom, ministrantom oraz tym, którzy sprzątali i
dekorowali kościół.  Od jutra dzieci przeżywają swój „Biały Tydzień” w którym każdy z dni



jest poświęcony modlitwom różnym osobom:

Poniedziałek   - modlitwa za misje

Wtorek  -  modlitwa za rodziców

Środa  -  modlitwa za chrzestnych

Czwartek - modlitwa za dziadków i rodzeństwo

Piątek  -  dzień poświęcony Matce Bożej

Sobota  -  modlitwa za  parafię  ( poświecenie dewocjonaliów i pamiątek komunijnych oraz
rozdanie pamiątkowych obrazków)

2. W poniedziałek obchodzimy uroczystość Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika,
głównego patrona Polski.

3. W piątek przypada 13 maja -105 rocznica Objawień Fatimskich. W tym dniu po Mszy Św.
 procesją fatimską dookoła kościoła.  Figurę M. Bożej Fatimskiej   proszę, aby niosły Matki z I
Róży Różańcowej. Na Mszę św.  proszę przynieść świece. 

4. Za tydzień kolekta na potrzeby naszej parafii.

 

 

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 09.05.2022 r

Godz. 17.00   P/ z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Nikoli w dniu urodzin i dla całej rodziny

                          K/ o radość nieba dla + mamy Moniki – 6 msza gregoriańska

Godz. 17.30   P/ o radość nieba + Łukasza Słowika – intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek 10.05.2022 r

Godz. 17.00   P/ o łaskę nieba dla Janiny i Franciszka i dziadków z obojga stron oraz dusze w
czyśćcu cierpiące

                         K/ o radość nieba dla + mamy Moniki – 7 msza gregoriańska

Godz. 17.30   P/ o radość nieba + Andrzeja Skwierawskiego – intencja od uczestników
pogrzebu

Środa 11.05.2022 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ mamy Haliny Kuper w 14 rocznicę śmierci ze
wspomnieniem, ojca Franciszka

                       K/ o radość nieba dla + mamy Moniki – 8 msza gregoriańska

CZWARTEK  12.05.2022 r.

Godz. 17.00 P/ o radość nieba dla + Eugeniusza Kachniarz – 2 intencja od ul. Krótkiej 1 C

                       K/ o radość nieba dla + mamy Moniki – 9 msza gregoriańska    

PIĄTEK 13.05.2022 r 

Godz. 17.00   P/ o radość nieba dla ++ Bogdana w rocznicę śmierci ze wspomnieniem Marii

                         K/ o radość nieba dla + mamy Moniki – 10 msza gregoriańska 

Sobota 14.05.2022 r.

Godz. 18.00   P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże   dla ++ mamy Agnieszki w rocznicę śmierci
ze wspomnieniem taty Alfonsa oraz dziadków z obojga stron

                         K/ o radość nieba dla + mamy Moniki – 11 msza gregoriańska 

Niedziela 15.05.2022 r



Godz. 8.30    P/ o radość nieba dla + Zofii Felskowskiej – intencja od przyjaciół

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

Godz. 11.00   P/ o łaskę nieba dla + mamy Agnieszki Skwierawskiej w 25 rocznicę śmierci

Godz. 16.00   P/ o łaskę nieba dla ++ Zygmunta i Zofii Hinca, bratanicy Karoliny, Józefa i Zofii
Murglin, brata Jana oraz dziadków z obojga stron

                         K/ o radość nieba dla + mamy Moniki – 12 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
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