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Uroczystość wyniesienia kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Rudach do godności Bazyliki Mniejszej

Mija 750 lat fundacji klasztoru Opactwa Ojców Cystersów w Rudach

i 780 lat od podarowania zakonnikom cudownego obrazu Matki Boskiej dla

przylegającego do klasztoru kościoła. Kościół pocysterski należy do

najstarszych miejsc kultu Maryjnego na Śląsku. Z chwilą utworzenia diecezji

gliwickiej stał się diecezjalnym centrum pielgrzymkowym. Cudowny obraz

został przyozdobiony koronami, poświęconymi przez Jana Pawła II w czasie

Jego wizyty w Gliwicach 17 czerwca 1999 r. Rok Jubileuszowy miał nas

przygotować do uroczystości wyniesienia do godności Bazyliki Mniejszej tego

sanktuarium Matki Boskiej Pokornej. Przybywały w tym roku jubileuszowym

rzesze wiernych. Miały tu miejsce różne uroczystości diecezjalne i to różnych

stanów, grup, stowarzyszeń. Tytuł Bazyliki ma podkreślać związek tej świątyni z

Kościołem Rzymskim i osobą Następcy św. Piotra – z Ojcem Świętym a

równocześnie ma wskazywać na wyróżnienie tej świątyni wśród kościołów

diecezji gliwickiej. Dzisiejsze zgromadzenie to jakby wigilia całej jutrzejszej

uroczystości.

Jesteśmy wielce zaszczyceni obecnością syna Ziemi Śląskiej, Jego

Eminencji Kardynała Joachima Meisnera z Kolonii, którego bardzo serdecznie

witamy. Dziękujemy Mu za obecność, za przewodniczenie Eucharystii i

wygłoszenie słowa Bożego.

Eminencjo! Witamy Was na ziemi spod szczególnego patronatu św.

Jadwigi i św. Jacka a tu w Rudach u naszej Matki Boskiej Pokornej. Kopia

naszego cudownego Obrazu ma szczególne miejsce w domu biskupim w

Kolonii, a to świadczy jak bliskie jest Księdzu Kardynałowi nasze sanktuarium.

Wiemy jak wielkim czcicielem Matki Boskiej jest Wasza Eminencja. W



niedawnym wywiadzie powiedział ks. Kardynał „Glauben und Leben stehen

nicht einander gegenüber, sondern durchdringen sich gegenseitig. Dazu gehört

auch ganz selbstverständlich die Verehrung der Gottesmutter Maria.

Marienwallfahrtsorte sind geistliche Orte, die ich besonders schätze, weil sie

Inspirationspunkte für das Leben der Kirche sind”.

Pragnę bardzo serdecznie powitać Ojca Opata Adalberta Kurzeję, tak

związanego pochodzeniem z Ziemią Raciborską oraz z tym klasztorem i

sanktuarium Matki Boskiej w Rudach.

Witam Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola z kapłanami i wiernymi z

diecezji opolskiej.

Witam przedstawicieli miejscowych władz samorządowych i wszystkich

tu obecnych.

Dziękujemy dziś Bogu za wszelkie dary i łaski, jakie za wstawiennictwem

Matki Boskiej spłynęły na lud tej Ziemi Śląskiej. Dziękujemy za pontyfikat Jana

Pawła II, za Jego wizytę przed 10-ciu laty w naszej diecezji i modlimy się o

Jego rychłą beatyfikację.

Szczególnej opiece Matki Bożej polecamy Piotra naszych czasów Ojca

Świętego Benedykta XVI. Niech te i inne intencje towarzyszą uczestnikom

dzisiejszej Eucharystii.


