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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

 

Uroczystość  Zesłania  Ducha  Świętego  - 05.06.2022 r.

 

1. Dziś radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, módlmy się o światło i moc
Ducha Świętego dla nas wszystkich. Jutro – drugi dzień Zielonych Świątek - Święto
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W tym dniu będą Msze Św. o godz. 11.00, 18.00 i
18.30

2. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodził XV Święto Dziękczynienia. Z tej okazji dzisiaj zbiórka do
puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

3. Za tydzień z racji 2 niedzieli miesiąca kolekta będzie na potrzeby parafii tj. na spłatę
instalacji fotowoltaicznej. Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary do tej pory na ten cel
składane. Bóg zapłać.



4. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Trójcy Przenajświętszej z tej racji w
Kościerzynie odpust parafialny. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.

5. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Nawiązując do tradycji   w tym roku pójdziemy w
procesji do czterech ołtarzy   następującą trasą: z kościoła ul. Szkolną, Długą, Lipową,
Brzozową, Akacjową, Kaszubską do domu ks. Kiliana a potem wrócimy się do ul. Długiej i
pójdziemy do kościoła ul. Długą i Kościelną. Bardzo proszę, aby ołtarze przygotowali w
następujących miejscach:

- I ołtarz na rogu ul. Brzozowej i Lipowej mieszkańcy ul. Osiedlowej nr.6 kl. A i B

- II ołtarz na polu przy ul. Akacjowej mieszkańcy ulicy Źródlanej i Ogrodowej

- III ołtarz na ul. Kaszubskiej przy domu ks. Kiliana mieszkańcy ul. Różanej, Łąkowej, Zacisza,
Jeziornej i Kościelnej

- IV ołtarz przy kapliczce na rogu Długiej i Kościelnej mieszkańcy ul. Osiedlowa 6 kl. C, D, E

Już teraz zapraszam dziewczynki do sypania kwiatków. Bardzo proszę, aby dziewczynki,
które za rok będą przyjęte do I Komunii św. a więc z obecnej kl. II i w tym roku przyjęte do I
Komunii Świętej tj. z klasy III, obowiązkowo brały w tym udział. Dziewczynki młodsze i
starsze (nie ma granicy wieku) można zapisywać u pani Joli katechetki. Pierwsze próby będą
w najbliższą środę (08.06.22) i w czwartek (09.06.22) o godz. 17.00 przy naszym kościele.

6. Organizowana jest 1 dniowa pielgrzymka autobusowa do Gietrzwałdu. Wyjazd w przyszłą
sobotę o godz. 6.00 spod kościoła. Koszt wyjazdu wynosi 30 zł od osoby. Zapisy u Piotra
Gierszewskiego tel. 602 489 180

7. Jeszcze raz dziękuje pielgrzymom do Wiela za ich trud i modlitwę oraz tym, którzy
przyczynili się do jej zorganizowania.

 

 

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 06.06.2022 r

Godz. 11.00  P/ o spokój duszy dla ++ rodziców Janiny i Tadeusza, dziadków i   chrzestnych
oraz znajomych i krewnych z rodziny

Godz. 18.00  P/ o spokój duszy dla + Wandy Gierszewskiej w 7 rocznicę śmierci

Godz. 18.30  P/ o radość nieba dla + Stanisława Lassa – intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek 07.06.2022 r

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla ++ taty Mirosława Koczorowskiego w rocznicę śmierci ze
wspomnieniem mamy Reginy

Godz. 18.30  P/ o radość nieba dla + Łukasza Skwierawskiego - intencja od uczestników
pogrzebu   

Środa 08.06.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla + Andrzeja Skwierawskiego – 1 intencja
od sąsiadów z ul. Osiedlowej 10 i Kościerskiej 10

CZWARTEK 09.06.2022 r,

Godz. 15.30  msza ślubna

Godz. 18.00P/ o błogosławieństwo Boże zwłaszcza zdrowie dla całej rodziny ze
wspomnieniem + Antoniego Stosika w 1 rocznicę śmierci

PIĄTEK 10.06.2022 r

Godz, 18.00   P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 18.30   P/ o radość nieba dla + Łukasza Słowika – 1 intencja od sąsiadów z ul.
Osiedlowej 8 

Sobota 11.06.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ mamy Łucji Balcerek   ze
wspomnieniem ojca Józefa



Niedziela 12.06.2022 r

Godz, 8.30     P/ o radość nieba dla ++ syna Mateusza z okazji urodzin ze wspomnieniem ++
rodziców i teściów

Godz. 11.00   P / o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Antoniego  i Marię
Peplińskich

Godz. 16.00   P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ z rodziny Pellowskich i Jażdżewskich
oraz Krystynę Zakrzewską

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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