Rudy, 14.06.2009 r.
Uroczystość
wyniesienia kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach
do godności Bazyliki Mniejszej

31 maja 2008 roku, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu 750-lecia fundacji klasztoru Opactwa
Ojców Cystersów w Rudach oraz 780 rocznicy obecności obrazu Matki Boskiej
dla przylegającego do klasztoru kościoła.
Kościół w Rudach należy do najstarszych miejsc kultu Maryjnego na Śląsku. Z chwilą utworzenia
diecezji gliwickiej (1992) świątynia ta stała się diecezjalnym centrum pielgrzymkowym i wyniesiona została
do godności sanktuarium. Ojciec święty Jan Paweł II w czasie pamiętnej wizyty 17 czerwca 1999 r. poświęcił
korony dla obrazu Matki Boskiej Rudzkiej Pokornej, zaś koronacji, tu w Rudach, dokonał Arcybiskup Józef
Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W roku jubileuszowym gromadziły się tu niezliczone rzesze
wiernych różnych stanów, grup i stowarzyszeń. Miały tu miejsce liczne uroczystości diecezjalne. Przybywały
tu pielgrzymki z parafii sąsiednich diecezji a także z Moraw.
Uroczystość wyniesienia tej świątyni do godności Bazyliki Mniejszej jest niejako zwieńczeniem
uroczystości jubileuszowych. Jest to podkreślenie związku z Kościołem Rzymskim i osobą następcy św.
Piotra, dziś z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.
Jest dla nas wielkim zaszczytem, że tej uroczystości przewodniczy Nuncjusz Apostolski,
przedstawiciel Ojca Świętego, Arcybiskup Józef Kowalczyk, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Witamy bardzo gorąco Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, Metropolitę
Krakowskiego, z którego terenu otrzymaliśmy w XIII wieku obraz Matki Boskiej, dziś naszej Rudzkiej
Pokornej.
Witam Arcybiskupa, naszego Metropolię, Damiana Zimonia wraz z ..................
Cieszymy się obecnością ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola wraz z biskupami pomocniczymi
............................
Witam syna Ziemi Raciborskiej, związanego od lat dziecięcych z tym świętym miejscem, Opata
Adalberta Kurzeję z Opactwa Benedyktynów Maria Laach.
Witam kapłanów, Siostry zakonne, władze seminaryjne, kleryków.
Witam władze wojewódzkie, samorządowe, zaproszonych gości.
Witam delegacje z parafii naszej diecezji, także sąsiednich jak również pielgrzymów z Moraw.
Uczestnicząc w tej uroczystej Eucharystii, chciejmy Bogu dziękować za całą przeszłość tego świętego
miejsca i za dar wyniesienia tej świątyni do godności Bazyliki Mniejszej.
Modlić się chcemy, w 10 rocznicę wizyty Jana Pawła II w naszej diecezji, o Jego rychłe wyniesienie
do chwały ołtarzy.
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