
 

 
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH  
KU CZCI MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ W RUDACH RACIBORSKICH 

 
 

Drodzy Diecezjanie, 

W tym roku minęło 20 lat od utworzenia przez Jana Pawła II nowej struktury 

administracji kościelnej w Polsce. Dokonana reforma dotyczyła również Górnego Śląska i od 

roku 1992 r. istniejemy w ramach metropolii górnośląskiej, którą tworzą: archidiecezja 

katowicka, diecezja gliwicka i diecezja opolska.  

Wraz z Biskupami Diecezjalnymi w/w diecezji ustaliliśmy, że rangę wydarzeń 

metropolitalnych będą miały następujące pielgrzymkowe spotkania w naszych diecezjach:  

- pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej w Piekarach Śląskich; 

- obchody święta Podwyższenia Krzyża św. na Górze św. Anny w diecezji opolskiej 

oraz 

- patronalne święto dawnej cysterskiej świątyni w Rudach Raciborskich w diecezji 

gliwickiej, obchodzone w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

W ten sposób – obchodząc „ponaddiecezjalne” uroczystości, będziemy każdego roku 

umacniać nasza metropolitalną więź. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do dzieła budowy 

wspólnoty Kościoła w Górnośląskiej metropolii.  

Drodzy Diecezjanie! 

Dziecięce zawierzenie Maryi – Matce Jezusa Chrystusa, wyrażane w maryjnych 

sanktuariach naszej archidiecezji – na czele z sanktuarium w Piekarach Śląskich – pragniemy 

wzbogacić kultem Maryi Wniebowziętej, którą przed wiekami Ojcowie Cystersi z Rud 

Raciborskich wybrali na swoją duchową Przewodniczkę. W rudzkim obrazie Maryja odbiera 



cześć jako Matka Pokorna, usuwająca się i stojąca w cieniu. Na zawsze jednak pozostanie 

Królową, której nawet nasze złote korony nie są w stanie dodać blasku, bo Ona ma go w 

sobie samej. Oddajemy Jej więc cześć po to, abyśmy stawali się godniejsi Jej miłości i 

okazywanej nam duchowej bliskości i pomocy.  

Drodzy Bracia i Siostry! 

W łączności z bp. Janem Kopcem, Biskupem Diecezjalnym diecezji gliwickiej, 

zapraszam serdecznie wiernych archidiecezji katowickiej do udziału w uroczystościach ku czci 

Wniebowzięcia NMP, które odbędą się w środę 15 sierpnia br. w bazylice MB Pokornej w 

Rudach Raciborskich. Suma pontyfikalna zostanie odprawiona o godzinie 11-tej.  

Do wspólnej modlitwy, która wokół ołtarza Chrystusowego zgromadzi Biskupów 

metropolii górnośląskiej, zapraszam wszystkich drogich współbraci w kapłaństwie, osoby 

życia konsekrowanego i wiernych świeckich, zwłaszcza czcicieli Najświętszej Maryi Panny.  

Zwieńczeniem naszej modlitewnej obecności w Rudach Raciborskich będą Nieszpory 

maryjne o godz. 15-tej. 

Wszystkim diecezjanom, a zwłaszcza tym pielgrzymującym na spotkanie z Matką 

Zbawiciela w Jej sanktuariach z serca błogosławię: w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego 

 

 

 

          +Wiktor Skworc 
            Arcybiskup Katowicki 

          Metropolita 
 
 
Katowice, 25 lipca 2012 r. 
 


