
ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO

ROK JUBILEUSZOWY
W SANKTUARIUMMATKI BOSKIEJ POKORNEJ W RUDACH

Umiłowani Diecezjanie, Drodzy Bracia i Siostry!

W dniu dzisiejszym, w uroczystość Najświętszej Trójcy pragnę was pozdrowić słowami św.

Pawła, wyjętymi z drugiego czytania: „Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie

się na duchu” (2 Kor 13,11).

Szczególna okazją do tego, aby te słowa pozdrowienia urzeczywistniły się w naszym życiu

jest jubileusz 750-lecia fundacji klasztoru Opactwa Ojców Cystersów w Rudach oraz 780 rocznica

ufundowania cudownego obrazu Matki Boskiej Rudzkiej. Obraz ten w 1228 r. podarowali

zakonnikom książęta opolsko-raciborscy Kazimierz i Władysław.

To właśnie w latach pięćdziesiątych XIII wieku zakonnicy – mnisi z Jędrzejowa – pojawili

się w miejscu nazywanym dziś Rudy. Książę opolsko-raciborski Władysław ciesząc się z przybycia

zakonników, dnia 21 października 1258 r. wystawia dokument – akt fundacyjny rozpoczynający się

wezwaniem Najświętszej Trójcy: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”, który nadał

klasztorowi Ojców Cystersów tak znaczące przywileje, że wyniósł go ponad inne fundacje śląskie

z których żadna nie mogła poszczycić się podobnymi prawami.

Od tej pory mnisi głosili nie tylko Radosną Nowinę, ale dali się poznać jako ludzie bez

reszty oddani zarówno pracy umysłowej jak i fizycznej. Ich postawa zachwycała ówczesnych

władców i okolicznych mieszkańców. Zakonnicy zajmowali się zarówno gospodarką leśną jak

i uprawą roli co w dużej mierze przyczyniło się do zagospodarowania całego okolicznego terenu,

przede wszystkim jednak odegrali istotną rolę w religijnym formowaniu wielu pokoleń ludzi i to

nie tylko na ziemi gliwickiej i raciborskiej. Poprzez surową ascezę, modlitwę i pracę stali się

„zakonnymi wychowawcami” ludzi i świadkami wiary. To właśnie oni rozwijali tak popularny dziś

kult Najświętszej Maryi Panny.

Z chwilą ustanowienia przez Ojca Świętego Jana Pawła II diecezji gliwickiej stawiałem

sobie pytanie: gdzie zlokalizować takie szczególne miejsce, gdzie lud Boży diecezji gliwickiej

mógłby się spotykać na ogólnodiecezjalnych uroczystościach, dokąd mogliby pielgrzymować

i pokrzepiać się na duchu nasi wierni a przez to stawać się coraz lepszymi dziećmi Maryi i

uczniami Chrystusa? Gdzie szukać miejsca na formację duchową różnych grup?

Wybór był dość oczywisty. Rudy! Od wieków było to miejsce modlitwy i wyciszenia.

Pielgrzymów przyciągał wspaniały kościół z kaplicą cudownego obrazu Matki Boskiej Rudzkiej

i podnoszony dziś z ruin klasztor z parkowym otoczeniem.

Między innymi z tego powodu 28 maja 1995 r. kościół w Rudach został podniesiony do



2

P.S.
Do odczytania we wszystkich kościołach naszej diecezji w niedzielę 18 maja br. na wszystkich
Mszach św.

rangi Diecezjalnego Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej.

Dodatkowo na ożywienie kultu Matki Boskiej Pokornej miała wpływ pielgrzymka Ojca

Świętego Jana Pawła II, który na lotnisku w Gliwicach w dniu 17 czerwca 1999 r. poświęcił złote

korony dla obrazu Matki Boskiej Rudzkiej..

Drodzy Bracia i Siostry !

Pragniemy, w ramach całej diecezji, radośnie obchodzić jubileusz 750-lecia cysterskiego

opactwa oraz 780-lecie istnienia cudownego obrazu Matki Boskiej w Rudach i tak: w dniu 31 maja

(sobota) br. rozpoczynamy nasze jubileuszowe obchody w sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej.

Obchody zainauguruje pielgrzymka rodzin naszej diecezji na czele z członkami Stowarzyszenia

Rodzin Katolickich, Oazy Rodzin, Rodzin Szensztackich i Ruchu Przymierza Rodzin Mamre.

Na tę inauguracyjną uroczystość zapraszamy również, w strojach liturgicznych,

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z terenu całej diecezji.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 1400 modlitwą różańcową, po której wysłuchamy

konferencji o roli Ojców Cystersów i kultu Matki Bożej w Rudach na społeczność lokalną.

O godz. 1700 zostaną odprawione Nieszpory.

O godz. 1800 rozpocznie się uroczysta, koncelebrowana Msza św. pontyfikalna, z udziałem Ojców

Cystersów z Jędrzejowa i Nowej Huty oraz wszystkich księży Dziekanów i Prałatów naszej

diecezji.

Kolejne miesiące w roku jubileuszowym staną się okazją do pielgrzymowania grup

i wspólnot z terenów diecezji gliwickiej i ufam, że również z diecezji ościennych.

Całoroczne uroczystości jubileuszowe mają nas przygotować do nadania kościołowi

w Rudach tytułu Bazyliki. Ogłoszenie dekretu Stolicy Apostolskiej nastąpi w czasie uroczystości na

zakończenie Roku Jubileuszowego w niedzielę 14 czerwca 2009 r., w 10-tą rocznicę pobytu Ojca

Świętego, Sługi Bożego Jana Pawła II w Gliwicach.

Umiłowani Diecezjanie!

Chciejmy się radować tym Jubileuszowym Rokiem w naszym diecezjalnym sanktuarium

w Rudach. Obyśmy mogli tam czerpać z mocy Bożej i wstawiennictwa Matki Boskiej Pokornej siły

na coraz lepsze stawanie się uczniami Chrystusa. Podążajmy z Matką Boską Pokorną do Jezusa.

Na trud pielgrzymowania do naszego sanktuarium w Rudach niech wam Bóg błogosławi.

Szczęść Boże
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Gliwice, 18 kwietnia 2008 r.


