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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

Trójcy  Przenajświętszej - 12.06.2022 r.

1. Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej i zarazem zakończenie czasu spowiedzi i
Komunii wielkanocnej. W Kościerzynie w parafii Świętej Trójcy odpust parafialny, suma o
godz. 12.30.

2. W najbliższy czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Zapraszam dziewczynki do sypania
kwiatków. Bardzo proszę, aby dziewczynki, które za rok będą przyjęte do I Komunii św., a
więc z obecnej kl. II obowiązkowo brały w tym udział. Dziewczynki młodsze (nie ma granicy
wieku) można zapisywać u pani Joli katechetki. Próba będzie we wtorek o godz. 19.00.
Bardzo też proszę o udekorowanie domów na trasie procesji. Tegoroczna procesja pójdzie
następującą trasą: Kościelną, Długą, Lipową, Brzozową, Akacjową, Kaszubską do domu Ks.
Kiliana i ul. Długą i Kościelną wróci do kościoła. Proszę, aby ołtarze w tym roku
przygotowali:

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

Bardzo prosimy, aby mężczyźni odpowiedzialni za budowę ołtarzy z własnym transportem
przybyli pod garaże za kościołem w środę o godz. 15.00. Przypominam, że tak jak co rok z
racji przyjazdu na procesję orkiestry z Wąglikowic Msza św. z procesją rozpocznie się o godz.
11.30 (pół godziny później niż w normalną niedzielę), pozostałe msze św. normalnie o 8.30 i
16.00. Bardzo proszę o niesienie w czasie procesji parafialnych chorągwi, feretronów,
różańca a naszych strażaków krzyża, swojego, sztandaru i baldachimu. Przez cały tydzień
trwa oktawa Bożego Ciała, dlatego po wieczornych mszach św. procesje dookoła kościoła
(oprócz soboty – odpust w Kościerzynie), a w niedzielę po sumie o godz. 11.00. Bardzo
proszę o liczny udział zarówno dzieci jak i dorosłych i o niesienie chorągwi i feretronów.
Baldachim w czasie oktawy tradycyjnie noszą ojcowie dzieci przyjętych w tym roku do I
Komunii św., mam nadzieję, że nie zabraknie ojców do noszenia baldachimu.

W Boże Ciało dzieci z klasy IV tj. przyjęte do I Komunii Świętej rok temu obchodzą swoją I
rocznicę, dlatego przychodzą obowiązkowo na Mszę świętą o godz.11.30 i biorą udział w
procesji Bożego Ciała.

3. Bardzo proszę o odbieranie w zakrystii nowego i zaległych numerów „Pielgrzyma”

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

5. W poniedziałek przypada kolejna rocznica objawień fatimskich.  Po Mszy św. z
nabożeństwem fatimskim z procesją dookoła kościoła. Bardzo proszę przynieść z sobą
świece. Figurkę Matki Bożej niosą w czasie procesji Matki z II Róży Matek.

6. W dniach 17-21 czerwca odbędą się w Kościerzynie, parafii Świętej Trójcy, doroczne
uroczystości odpustu Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin. Centralne uroczystości
odpustowe odbędą się, w sobotę, 18 czerwca. Mszy świętej o godz. 12.00 przewodniczyć
będzie i homilię wygłosi J.E. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna. Kustosz Sanktuarium zaprasza
w sposób szczególny wszystkich, którzy przybędą w pieszych pielgrzymkach, jak również
tych, którzy indywidualnie, wraz ze swymi rodzinami przybędą na odpust. Z parafii Lipusz z
tej okazji wyrusza tradycyjna pielgrzymka piesza, która idzie przez naszą parafię. Po krótkim
odpoczynku przy naszym kościele, około godz. 8.30 pielgrzymi z Lipusza wyruszą do
Kościerzyny. Chętni z naszej parafii, którzy chcieliby wziąć udział w tej pielgrzymce mogą
dołączyć się do pielgrzymów z Lipusza, do czego bardzo zachęcam szczególnie ludzi
młodych i całe rodziny.

 

 



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 13.06.2022 r

Godz. 18.00  P/ o spokój duszy dla +ojca, teścia i dziadka Antoniego Klasa z okazji urodzin i
imienin oraz za ++ z rodziny z obojga stron

Wtorek 14.06.2022 r

Godz. 18,00   P/ o radość nieba dla ++ męża Leona oraz rodziców i teściów

Godz. 18.30 P/ o radość nieba dla + Stanisława Lassa – intencja od zakładu pogrzebowego

Środa 15.06.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla + Antoniego Peplińskiego ze
wspomnieniem Marii

CZWARTEK 16.06.2022 r. - BOŻE CIAŁO

Godz. 8.30 P/ o radość nieba dla ++ ciocie i wujków z obojga stron oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące

                     G/++ Stanisława i Pelagię Markowskich oraz wnuka Piotra w kolejną rocznicę
śmierci

Godz. 11.30 P/ w intencji parafii



                       G/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla
Sebastiana i Mariki w 1 rocznicę ślubu

Godz. 16.00 P/ o radość nieba dla + Heleny Szczepańskiej – 2 intencja od Osiedlowej 8

PIĄTEK 17.06.2022 r

Godz. 18.00   P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla + Dariusza w 10 rocznicę śmierci

Sobota 18.06.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Józefa Jażdżewskiego Zenona,
Janinę, Stanisława Pankanin

Niedziela 19.06.2022 r

Godz, 8.30    P/ o radość nieba dla ++ teściów Władysławę i Jana, szwagierkę Hannę,
Mirosława, Leona i Jana

Godz. 11.00  P / o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ teściowej Jadwigi w 6 rocznicę
śmierci ze wspomnieniem teścia Kazimierza

Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Irenę, Grzegorza Rowińskich, Jana i
Wandę Felskowskich, Elżbietę Wiersigroch, Jana Rowińskiego, Bogusława, Martę i Agnieszkę
Jereczek

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


