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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

XII  Niedziela  Zwykła -  19.06.2022 r.

 

1. Przed nami pierwsze dni wakacji. Życzę wszystkim parafianom, zwłaszcza dzieciom i
młodzieży oraz naszym gościom, Bożej opieki na czas wakacji i urlopów.

2. W czwartek obchodziliśmy Boże Ciało.  Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za udział w
procesji, dziękuję za udekorowanie trasy i przygotowanie 4 ołtarzy mieszkańcom bloku zul.
Osiedlowej nr. 6, Źródlanej i Ogrodowej Różanej, Łąkowej, Zacisza, Jeziornej i Kościelnej. 
Dziękuję za niesienie w czasie procesji parafialnych chorągwi, różańca poduszek i
baldachimu. Bardzo dziękuję p. Joli katechetce i dziewczynkom sypiącym kwiatki.
Szczególnie dziękuję szafarzom, służbie liturgicznej, panu organiście, orkiestrze z
Wąglikowic i p. Wojciechowi Słomińskiemu za przywiezienie i odwiezienie do domu
muzyków. W sposób szczególny dziękuję Zrzeszeniu Kaszubsko-pomorskiemu i naszym
strażakom za ich sztandar i czynną pomoc w czasie procesji. Dziękuję za przyniesione z
ołtarzy do kościoła kwiaty. Bóg zapłać. Do czwartku trwa Oktawa Bożego Ciała. W oktawie
przez cały tydzień po wieczornej Mszy św. będą procesje dookoła kościoła. Bardzo proszę o



liczny w nich udział zwłaszcza kieruję serdeczne zaproszenie do dzieci w tym roku przyjętych
do I Komunii św. Bardzo proszę o niesienie baldachimu w czasie oktawy przez ojców dzieci
w tym roku przyjętych do I Komunii Świętej. W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego
Ciała tradycyjne święcenie wianków.

3. Wyjątkowo w tym roku już w czwartek 23 czerwca przypada liturgiczna uroczystość
Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. W naszym kościele Msze święte  będą  o godz18.00 i
po procesji o godz.18.45.

4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu kończy się
kolejny rok szkolny i katechetyczny. Z tej okazji o godzinie 8.00, będzie dodatkowa Msza św.
w intencji uczniów i pracowników naszej szkoły.  Po Mszy świętej dalszy ciąg uroczystości
zakończenia roku szkolnego w szkole.

5. Chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy wzięli udział w pieszej pielgrzymce
do Kościerzyny, Dziękuję wszystkim uczestnikom za pielgrzymi trud i za wspaniałą
modlitewną atmosferę.

 

 

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 20.06.2022 r



Godz. 18.00 P/ o spokój duszy i radość nieba  dla +Ewalda Czapiewskiego z okazji dnia ojca

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

                      Procesja

Godz. 18.45 P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek 21.06.2022 r

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla ++ Alojzego i dziadków

                         K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

                        Procesja

Godz. 18.45 P/ o radość nieba dla + Łukasza Słowika – intencja od zakładu pogrzebowego

Środa 22.06.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Jadwigi w 1 rocznicę śmierci ze
wspomnieniem Kazimierza Jereczek

                       K/ + Łukasza Skwierawskiego – 1 intencja od sąsiadów z ulicy Ogrodowej,
Wiosennej, Jesiennej i Źródlanej (dwie)

                       Procesja

CZWARTEK 23.06.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Stanisława w 3 rocznicę śmierci oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące

                       K/ +o radość nieba dla + kuzyna Józefa Markiewicza w rocznicę śmierci Łukasza

                       Procesja

Godz. 18.45 P/ o radość nieba dla +Józefa Kobosa – intencja od zakładu pogrzebowego

PIĄTEK 24.06.2022 r

Godz. 8.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski w minionym roku szkolnym z prośbą o
dalsze na czas wakacji dla uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla + Łukasza Słowika – intencja od przyjaciół z rodzinami

                         K/ o radość nieba dla ++ wujka Teodora i cioci Genowefy Markiewicz

Sobota 25.06.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ ojca Edmunda i Jana ze



wspomnieniem mamy Marii

                       K/ o radość nieba dla ++ wujostwa Leona i Marianny oraz Tadeusza   Odorów

Niedziela 26.06.2022 r

Godz. 8.30    P/ o radość nieba dla ++ Jana Worzała z okazji imienin i dnia Ojca

                       K/ o radość nieba dla ++ mamy Hildegardy Nakielskiej ze wspomnieniem
dziadków z obojga stron, siostry Ireny i Mariana

Godz. 11.00   P / o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++rodziców Helenę i Józefa, brata
Zbigniewa, szwagra Edmunda oraz babcie i dziadków z obojga stron

Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ mamy Jadwigo ze wspomnieniem
ojca Kazimierza, dziadków Joannę i Konrada, Józefa i Bolesław

                      K/ o radość nieba dla + Teresy Plata – od sąsiadów z ul. Osiedlowej 4

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

Ja chciałbym przy okazji podziekować naszym pracownikom społecznie-użytecznym, którzy
jak co roku sprzatali trasę procesji oraz miejsca pod ołtarze.

Marcin Żurek


