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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś obchodzimy Uroczystość Narodzenia NMP. Jest to Święto patronalne
Zgromadzenia Słowa Bożego – Misjonarzy Werbistów oraz rocznica założenia. W tym
roku mijają 144 lata od dnia, w którym św. O. Arnold Janssen powołał do życia nasze
Zgromadzenie. Polecamy całą Wspólnotę misyjną Bożej opatrzności i prosimy Was o
modlitwę w naszych intencjach.
2. W tym tygodniu przypadają następujące wspomnienia: 12 września, czwartek –
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
patronki diecezji gliwickiej; 13 września, piątek – wspomnienie św. Jana
Chryzostoma, biskupa
i doktora Kościoła; 14 września, sobota – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W
związku z świętem podwyższenia Krzyża Świętego zachęcamy do zadbania o nasze
krzyże i kapliczki.
3. Od czwartku do niedzieli (12 – 15 września) na Górze św. Anny odbywają się
obchody kalwaryjskie ku czci Podwyższenia Krzyża. W tych dniach przeżywamy naszą
parafialną pielgrzymkę do tego świętego miejsca. Polecamy pielgrzymujących Bożej
miłości i prosimy ich o modlitwę w intencji naszej Wspólnoty parafialnej.
4. W przyszłą niedzielę w Rudach odbędą się diecezjalne dożynki w sanktuarium MB
Pokornej. Poświęcenie koron żniwnych o godz. 11.45, o 12.00 rozpoczęcie Mszy
Świętej. Przyszła niedziela to także obchodzony corocznie Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu.
5. Przyszłą niedziela to także dzień, w którym rozpoczną się się IX Kwartalne Dni
Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnej
modlitwy w intencji naszej młodzieży i tych, którym powierzamy ich edukację i rozwój,
prosząc o dary Ducha Świętego na czas trwającego roku szkolnego.
6. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Stolicę Apostolską.
7. Ojciec Maciej od 9 do 17 września będzie głosił rekolekcje dla Wspólnoty Sióstr
Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji w Nysie. To misyjne zgromadzenie
kontemplacyjne, jedno z dwóch żeńskich zgromadzeń, założonych przez św. O.
Arnolda Janssena. Charyzmatem Sióstr jest modlitwa w intencji dzieła misyjnego
Kościoła i naszych Zgromadzeń. Prosimy
o modlitwę w intencji tego czasu skupienia, Wspólnoty sióstr i głoszącego.
8. Ojcu Hubertowi Lupie SVD w imieniu całej Wspólnoty parafialnej, Współbraci i
przyjaciół Wzgórza św. Małgorzaty składamy serdeczne życzenia z okazji pięknego
jubileuszu życia zakonnego. Dziękujemy wraz z Nim za 65 lat zakonnej konsekracji,
życzymy Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask na dalsze lata życia.

9. W ramach organizowanej 14 września ogólnopolskiej akcji Polska pod Krzyżem, w
sobotę, 14 września w parafii św. Wojciecha w Zabrzu, na osiedlu Kopernika,
odbędzie się celebracja liturgiczna. Plan przedstawia się następująco: 18.15 – droga
krzyżowa w kościele parafialnym, 19.00 – Msza Św pod przewodnictwem Bpa
Andrzeja Iwaneckiego, 20.00 – nabożeństwo pod krzyżem papieskim. Zachęcamy do
uczestnictwa i wspólnej modlitwy.
10. Dziękujemy za troskę o piękno naszego kościoła, cmentarza i obejścia, oraz za
wszelkie przeprowadzone w minionym tygodniu prace.
11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pięknej niedzieli i błogosławionego
tygodnia.

