
Wdzięczni Bogu i ludziom

Kochani Duszpasterze!

Drogi Ludu Boży parafii Rudy!

Przed tygodniem byliśmy uczestnikami pięknej, historycznej uroczystości

w naszym sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej. Czcigodny wizerunek Matki

Boskiej Pokornej został przyozdobiony koronami papieskimi. Wcześniej jednak,

bo w pamiętnym dniu 17 czerwca 1999 r., tenże Obraz zawędrował do Gliwic

i stał obok Ojca Świętego.

Jan Paweł II spoglądając w oblicze Matki Boskiej Pokornej,

pobłogosławił ten czcigodny wizerunek. Mamy więc korony poświęcone przez

Ojca Świętego i Obraz pobłogosławiony przez Piotra naszych czasów. Z wielką

radością przyjęliśmy w dniu koronacji specjalnie do nas skierowane słowa Ojca

Świętego, a przekazane nam przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce,

Arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Wydarzenie niecodzienne. Nuncjusz

Apostolski, delegat Ojca Świętego koronuje obraz Matki Boskiej w Rudach.

Ucieszyliśmy się z przybycia na naszą uroczystość Księdza Kardynała

Franciszka Macharskiego, Metropolity Krakowskiego. Wdzięczni jesteśmy za

obecność i wygłoszone słowo Boże Arcybiskupowi Damianowi, Metropolicie

Górnośląskiemu.

Uroczystość koronacyjna zapisze się wielkimi zgłoskami nie tylko

w Rudzkiej Parafii, ale także w historii młodej diecezji gliwickiej.

Ufamy, że jak w Roku Wielkiego Jubileuszu Narodzenia Jezusa

Chrystusa, sanktuarium Matki Boskiej Pokornej przyciąga i ożywia wiarę

tysięcy pielgrzymów, tak akt koronacyjny będzie jeszcze bardziej pobudzał do

rozwijania kultu Maryjnego na naszej, pięknej Ziemi Śląskiej.
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Umiłowani Parafianie!

Dzięki zaangażowaniu waszych duszpasterzy, na czele z Księdzem

Proboszczem mogła się odbyć ta piękna uroczystość koronacyjna. Niech Bóg im

za to wynagrodzi. Pragnę jednak, ze szczególnymi słowami wdzięczności

zwrócić się do Was, kochani Parafianie. Bez waszego zaangażowania, bez tylu

ludzi dobrej woli i ofiarnego czynu, nie byłoby możliwe sprawne i piękne

przeżycie tej uroczystości. Daliście dowód na to, że na was można liczyć, że dla

sprawy Bożej, dla naszej Matki Boskiej Pokornej jesteście w stanie wiele

uczynić, nie szczędząc czasu, sił i poświęcenia.

Proszę więc przyjąć moje słowa głębokiej wdzięczności. Niech za ten

wielki czyn dobroci Bóg wam zapłaci.

Słowa podziękowania kieruję również do tych wszystkich, którzy choć

z innych miejscowości, także angażowali się, poświęcając swoją fachowość

i zdolności na przygotowanie i samo świętowanie tej uroczystości.

Bogu niech będą dzięki za dar koronacji Matki Boskiej Pokornej. Ludowi

Bożemu Parafii Rudzkiej, wyrażam słowa wdzięczności za wkład pracy tak w

wymiarach materialnych jak i duchowych.

Niech Bóg, przez wstawiennictwo Maryi, otacza Was swoimi łaskami

i nieustannym błogosławieństwem.

Szczęść Boże!

Gliwice, dnia 09.06.2000 r.


