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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

V Niedziela Wielkanocna - 15.05.2022 r.

1. Przeżywamy miesiąc maj dedykowany Matce Najświętszej. W dni powszednie w łączności
z mszą wieczorną odmawiamy litanie do Matki Bożej. Odmawiajmy także Litanię
loretańską przy naszych kapliczkach, które w naszej wiosce a które przecież właśnie po
odnawialiśmy,polecając Matce Najświętszej wszystkie nasze sprawy.
2. Od poniedziałku Msze święte w dni powszednie będą o godz. 18.00
3. Jutro przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, głównego Patrona Polski.
4. Bardzo proszę o odbieranie nowego numeru Pielgrzyma.

5. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią kolekta na potrzeby naszej parafii. Mija rok jak założyłem na
kościele instalację fotowoltaiczną i od tego czasu zbieramy ofiary na pokrycie tej inwestycji.
Jak do tej pory łącznie z kolędami, kopertami od rodzin, wpłatami na konto parafialne i
innymi ofiarami oraz dotacjami od różnych sponsorów udało się zebrać nieco ponad połowę
kosztów tej inwestycji. Wielu parafian uczciwie podeszło do tej sprawy za co z całego serca
dziękuję. Chciałbym jednak jak najprędzej spłacić tę inwestycję bo parafia potrzebuje
nowych inwestycji. Ostatnio na cmentarzu na głównej alei położyłem nawierzchnię
asfaltową i niebawem zostanie postawione specjalne zadaszenie dla pojemników na śmieci.
W przyszłości wyłożymy asfaltem także pozostałe alejki. Dziękuję wiec jeszcze raz za
wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Bóg zapłać.
6. Za 2 tygodnie odbędzie się we Wielu kalwaryjski odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia.
Już teraz serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnej pielgrzymce pieszej i rowerowej.
Jeśli będą chętni to pielgrzymka wyruszy z naszej parafii w sobotę 28.05.2022 r. Krótkie
spotkanie dla zainteresowanych będzie w przyszłą sobotę po wieczornej Mszy świętej w
kościele.

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 16.05.2022 r
Godz. 18.00 P/ o spokój duszy dla ++ syna Łukasza, męża Edmunda Cygiert, teściów Wandę i
Władysława Cygiert, oraz ojca Kazimierza Gostkowskiego
K/ o radość nieba dla + mamy Moniki - msza gregoriańska

Wtorek 17.05.2022 r
Godz. 18.00 P/ za dusze w czyśćcu cierpiące
K/ o radość nieba dla + mamy Moniki - msza gregoriańska

Środa 18.05.2022 r.
Godz. 18.00P/ o błogosławieństwo Boże za wstawiennictwem Matki Najświętszej dla Matek z
Róż Matek i ich rodzin
K/ o radość nieba dla + mamy Moniki - msza gregoriańska

CZWARTEK 19.05.2022 r.
Godz. 18.00 P/ w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże za
wstawiennictwem Matki Najświętszej zwłaszcza zdrowie dla syna Aleksandra w dniu 3
urodzin oraz dla całej rodziny
K/ o radość nieba dla + mamy Moniki- msza gregoriańska

PIĄTEK 20.05.2022 r
Godz. 18.00 P/ o radość nieba dla ++ Jana i Elżbiety Kozikowskich w rocznicę urodzin ze
wspomnieniem Heleny i Bolesława
K/ o radość nieba dla + mamy Moniki- msza gregoriańska

Sobota 21.05.2022 r.
Godz. 18.00 P/ o spokój duszy i radość nieba dla ++ ojca Stanisława Jankowskiego w kolejną
rocznicę śmierci ze wspomnieniem mamy Teresy

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

Niedziela 22.05.2022 r
Godz. 8.30 P/ o radość nieba dla + Ewy Żynda z okazji Dnia Matki
K/ o łaskę nieba dla przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana ++ męża
Franciszka, jego rodziców Aleksandrę i Jana w 22 rocznicę śmierci
Godz. 11.00 P/ o spokój duszy i łaskę nieba dla ++ mamy Teresy ze wspomnieniem
dziadków Molskich i Ringwelskich
K/ o radość nieba dla + mamy Moniki - msza gregoriańska
Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba dla ++ Jana Wilma, szwagra Grzegorza, Henryka, szwagierkę
Jolantę, chrzestnego Józefa i Natalię
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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