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1. Przeżywamy dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w naszych modlitwach.
2. Po Mszy św. o godz. 12.00 nabożeństwo z modlitwą o dar poczęcia i narodzin dziecka, za
małżeństwa i rodziny oraz adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00. Swoje spotkanie ma
dzisiaj I Krąg Rodzin Domowego Kościoła.
3. Dziękujemy za udział we wczorajszej Pielgrzymce Parafialnej do miejsc świętych. Powróciliśmy
szczęśliwie i wiele pięknych przeżyć w sercach przywieźliśmy. Dziękuje także tym, którzy pomogli
wyjazd przygotować i zorganizować. Foto galeria ukaże się na stronie.
4. Dzisiejszą niedzielą kończy swoją 4-tygodniową praktykę w nasze parafii kl. Kamil Romanowski z
Rewy. Wraca do Seminarium Duchownego aby rozpocząć IV rok studiów. Doświadczył praktyki w
szkole oraz wypełnił wiele zadań parafialnych, które mu postawiliśmy.
5. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w tym tygodniu wspomnienia: we wtorek – św.
Wincentego a Paulo, zakonnika, w środę – św. Wacława, męczennika, w czwartek – św. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała, w piątek – św. Hieronima, kapłana i w sobotę – św. Teresy od Dzieciątka
Jezus.
6. W poniedziałek po Mszy sw. wieczornej zapraszamy na spotkanie Wspólnoty Maranatha
7. Zapraszamy dzieci, które mają przystąpić do I Komunii Św. o zgłaszanie się do ks. Proboszcza
(spotkania odbywają się w soboty o godz. 9.15) a do bierzmowania zgłaszamy się do ks. Adama
(spotkania są w łączności ze Mszą św. w niedziele o 17.45).
8. Zapraszamy dzieci na spotkania scholii w każdą sobotę o godz. 10.15.
9. Z racji I soboty miesiąca zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00. Po Mszy św. różaniec a 15 minut
przed Mszą św. rozpocznie się medytacja, która należy do warunków nabożeństwa.
10. W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik, poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy różańcowej w kościele codziennie o godz. 17.15. Za odmówienie w kościele części różańca
możemy uzyskać łaskę odpustu zupełnego.
11. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę o godz. 16.00.
12. Tworzymy kolejną róże w naszym parafialnym Żywym Różańcu (będzie to 13), która ma za
patrona bł. Paulinę Jarico, która jest założycielką Żywego Różańca i będzie modliła się za misje oraz
misjonarzy. Mamy nawet specjalne różańce dla tej róży. Codzienna modlitwa to 1 tajemnica
(dziesiątka) różańca. Kandydaci mogą należeć także do innych róż. Czekamy na odważnych. To
piękne wsparcie dla bliźniego. Zgłoszenia w zakrystii.
13. Od przyszłej niedzieli będzie już dostępna księga intencji na przyszły rok.

14. Szykujemy kolejny 3 już transport darów na Ukrainę. Zbieramy olej, mąkę, kasze, konserwy oraz
proszek do prania, płyn do prania i płukania oraz środki opatrunkowe. Prosimy zatem kto może nas
wesprzeć o przynoszenie darów do połowy października.
15. W trwającym Roku św. Jakuba Apostoła w przyszłą sobotę matemblewskie Sanktuarium odwiedzą
pielgrzymi z blisko 10 sanktuariów, którym patronuje Apostoł. Jubileuszowy Rok św. Jakuba, zostaje
ogłoszony, gdy dzień św. Jakuba – 25 lipca, jednocześnie święto patronalne sanktuarium – wypada w
niedzielę. Kolejny taki rok będzie miał miejsce w 2027 roku. Jakub Większy jest patronem Hiszpanii i
Portugalii opiekunem pielgrzymów idących Camino de Santiago, czyli drogą św. Jakuba. Gdańsk
znajduje się na 326 kilometrze liczącej blisko 1200 kilometrów Pomorskiej Drodze Św. Jakuba
Apostoła, która prowadzi do grobu Świętego w Hiszpanii.
Tego dnia, 1 października zostanie posadzone pamiątkowe drzewko magnolii oraz odsłonięty kamień
z napisem: „Camino zaczyna się na progu Twojego domu”, na którym znajduje się niewielki kamyk z
hiszpańskiego Oviedo, skąd po raz pierwszy w IX wieku wyruszono oddać cześć św. Jakubowi. Nasz
Dom Pielgrzyma stanie się również miejscem, w którym udający się do grobu Apostoła będą mogli
znaleźć schronienie. Więcej informacji o Camino na ulotkach w kruchcie kościoła (trasa
alternatywna).
16. W sobotę, 8 października zapraszamy ministrantów z rodzicami oraz wszystkich
zainteresowanych na wspólne przejście Drogą Świętego Jakuba Apostoła z archikatedry oliwskiej do
Żukowa (18 km). Koszt 45 zł (obejmuje: ubezpieczenie, przejazd autokarem, ognisko, drożdżówkę
kaszubską). Więcej informacji na plakacie i u ks. Adama. Zapisy do przyszłej niedzieli.
17. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która jest wyłożona na stoliku przy wyjściu. Ofiary za
prasę można składać do skarbony lub w kiosku. W GN możemy przeczytać o naszym kursie
wolontariusza organizowanym przez SOS jestem w ciąży, który ma przygotować do pomocy kobietom
brzemiennym w trudnej sytuacji. Dla dzieci kartka ZIARNO z fragmentem dzisiejszej Ewangelii. W
gablocie plakat zapraszający na konferencję dla kobiet w Oliwie.
18. Mamy w plebanii do wymiany małe okno dachowe, które wyrwał wiatr. Gdyby ktoś się zajmował
takimi sprawami albo mógł polecić kogoś to proszę o kontakt.
19. Zmarła nasza parafianka śp. Kazimiera Szczypińska lat. 71, zam. przy ul. Zielone Wzgórze 6.
Pogrzeb odbył się wczoraj na Cmentarzu Srebrzysko.
20. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże przez wstawiennictwo naszej matemblewskiej Matki.

