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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
XIII Niedziela Zwykła - 26.06.2022 r.

1. Rozpoczął się czas wakacji i urlopów- witam wszystkich naszych gości i życzę wszystkim
dobrego odpoczynku oraz wielu wspaniałych wakacyjnych wrażeń. Jednocześnie
przypominam, że od Pana Boga nie ma wakacji, dlatego serdecznie zapraszam na
nabożeństwa do naszego kościoła zarówno w dni powszednie jak i w niedziele i święta.
2. We środę przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ich wstawiennictwu
będziemy zwłaszcza papieża Franciszka – Piotra naszych czasów. W tym dniu Msze św. o
godz. 11.00. W tym dniu kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej, tak zwane Świętopietrze.
Chociaż jest to normalny dzień pracy zachęcam wszystkich do uszanowania tego Święta
udziałem we Mszy św. i powstrzymaniem się od niepotrzebnych prac nie tylko z obowiązku,
lecz z potrzeby serca.
3. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Spowiedź dla dzieci w
piątek od godz. 17.00 - szczególnie zapraszam dzieci w tym roku przyjęte do I Komunii

Świętej oraz kandydatów do bierzmowania. W sobotę pół godziny przed Mszą św. różaniec
prowadzony przez Róże Matek.
4. Po mszy św. proszę odbierać nowy numer „Pielgrzyma”.
5. Zmarł w wieku 63 lat śp. Henryk Klaczyński z ulicy Osiedlowej 6 B/1. Pogrzeb będzie we
wtorek o godz.11.00. Różaniec za zmarłego w kościele dzisiaj po Mszy świętej o godz.16.00 i
w poniedziałek po drugiej wieczorne Mszy świętej. Pomódlmy się o spokój jego duszy.

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 27.06.2022 r
Godz. 18.00 P/ o miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla + ojca Stanisława w 6 rocznicę
śmierci
K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej
Godz. 18.45 P/ o spokój duszy + Antoniego Żywickiego – intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek 28.06.2022 r
Godz. 18.00 P/ o radość nieba dla + Heleny Szczepańskiej – od Osiedlowej 8

Środa 29.06.2022 r.
Godz. 11.00 P/ o miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla + Wacława Wójcika – intencja od
zakładu pogrzebowego
K/ o radość nieba dla ++ Feliksa, Franciszki, Franciszka, Mariana, Władysława,
Franciszka Szulista, Zbyszka Lassa, Jana i Józefa
Godz. 15.00 - Msza ślubna
Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ z rodziny Wawrzyniak, Ginter,
Stoltman i Grajkowskich
K/ o Boże błogosławieństwo w zdrowiu i opiekę Matki Bożej dla rodzin z klatki A i
B ul. Osiedlowej 6 – intencja budowniczych I ołtarza

CZWARTEK 30.06.2022 r.
Godz. 18.00 P/ o miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Bernarda w rocznicę śmierci oraz
Gerarda, Dariusza i dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK 01.07.2022 r
Godz. 18.00 P/ o spokój duszy dla syna Łukasza, męża Edmunda Cygiert teściów Wandę i
Stanisława Cygiert oraz ojca Kazimierza Gostkowskiego
K/ o radość nieba dla +Wacława Wójcika – 1 intencja od sąsiadów
G/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo,
zwłaszcza zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członkiń Róż Matek i ich rodzin

Sobota 02.07.2022 r.
Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Władysława i Rozalię Wiców
brata Stanisława, siostrę Agnieszkę i Stefana
K/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ męża, ojca i dziadka Henryka w

rocznicę śmierci, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela 03.07.2022 r
Godz, 8.30 P/ o radość nieba dla ++ rodziców Modestę, Czesława, siostrę Alicję i szwagra
Alfreda
K/ o radość nieba dla + Teresy Plata – 3 intencja od sąsiadów ul. Osiedlowej 4
Godz. 11.00 P / o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla +Stanisława Kac
K/ o radość nieba dla i Miłosierdzie Boże dla mamy Barbary
Godz. 16.00 P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, zwłaszcza zdrowie,
opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla rodziców Elżbiety i Jerzego w 40 rocznicę ślubu
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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Ja chciałbym przy okazji podziekować naszym pracownikom społecznie-użytecznym, którzy
jak co roku sprzatali trasę procesji oraz miejsca pod ołtarze.
Marcin Żurek

