SŁOWA PODZIĘKOWANIA NA ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI W RUDACH
(15.08.1998)
1. Przez dzisiejsze zgromadzenie w kościele - w sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej jak i tu
przed zniszczonym kompleksem Klasztorno-Pałacowo-Parkowym nasze myśli skierowane
były ku przeszłości, ale i ku przyszłości.
Pozwolę sobie przytoczyć, wielu zapewne znane słowa wielkiego filozofa i
męczenniczki obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, bł. Edyty Stein: „Z przeszłości trzeba
czerpać to co piękne i szlachetne na dobre życie dziś, by w ten sposób łatwiej kłaść
fundamenty pod lepszą przyszłość”.
Jakże bliskie temu stwierdzeniu są słowa poety Adama Asnyka, skierowane do
młodych:
„I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć”.
2. Przypomniano nam tę przeszłość, której jakieś fragmenty widzimy. Tego naszego tu ołtarza
przeszłości niszczyć nam nie wolno, trzeba przywrócić mu przeszłości piękno i ku przyszłości
podnosić ten gmach. Miłość ludzka dla tej przeszłości i budowania oraz podnoszenia gmachu
przyszłości niech stoi tu na straży.
3. Szanowne Zgromadzenie. Wysłuchaliśmy jakże ważnego przemówienia Szanownego
Wojewody Katowickiego. Odczytany „Akt przekazania” wskazuje, że Diecezja Gliwicka staje
się właścicielem tego tu obiektu Klasztorno-Pałacowo-Parkowego.
Szanowny Panie Wojewodo! Kościół lokalny pragnie dziś wyrazić wdzięczność za
podjęcie takiej decyzji, w oparciu zresztą o istniejące przesłanki prawne. Rozmowy na ten
temat prowadzone, w tzw. trudnym, minionym okresie, nie mogły ujrzeć światła dziennego.
Dopiero od 1996 r. w sposób jawny i oficjalny rozważano sprawę przekazania tych
nieruchomości diecezji, czyli lokalnemu Kościołowi.
4. Dziękuję również wszystkim pracownikom pionu administracji państwowej w Katowicach
i w Raciborzu za życzliwą pomoc w całym procesie przygotowywania tego historycznego
aktu przekazania. W tym kontekście słowa podzięki kieruję także do Konserwatora
Wojewódzkiego. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich przybyłych na tę uroczystość
na czele z ks. Arcybiskupem Metropolitą Górnośląskim oraz biskupem Opolskim. Słowa
podziękowania za obecność w dzisiejszej uroczystości kieruję do byłych właścicieli Pałacu i
Klasztoru, do rodziny..............................., która jest tu reprezentowana przez
Hrabiego................................
Lieber Herr Graf, ich heisse Sie heute, herzlich willkommen.
5. Dziękuję także tym wszystkim, którzy włożyli swój trud, pracę w przygotowaniu i
uświetnieniu dzisiejszej uroczystości.
Bogu i ludziom niech będą dzięki.
Oto dzień, który dał nam Pan.
Radujmy się w nim i weselmy.

