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Mniej więcej w połowie drogi między Gli-
wicami a Raciborzem, wśród lasów, nad 
rzeką Ruda, w połowie XIII w. osiedli cy-
stersi, budując zasobny piękny gotycki ko-
ściół i klasztor. Przybyli z Jędrzejowa dzięki 
życzliwości księcia opolsko-raciborskiego 
Władysława, który odpowiedni dokument 
dla tej nowej placówki zakonnej wydał na 
zamku raciborskim 21 października 1258 r. 
Udzielił zakonnikom swego poparcia, nadał 
im przywileje gospodarcze i prawne, licząc 
na aktywne włączenie się mnichów w za-
gospodarowywanie ziemi górnośląskiej. Ist-
nieje nawet legendarny przekaz, że książę 
uczynił to z wdzięczności dla Opatrzności 
za uratowanie go od grożącego mu nie-
szczęścia podczas polowania. Przypisując 
słusznie swe ocalenie Bożej łasce, posta-
nowił wzmocnić swoje księstwo nową fun-
dacją zakonną. Cystersi podjęli pokładane 
w nich nadzieje i klasztor stał się ośrodkiem 
zarówno monastycznego życia licznych za-
konników, jak też podejmowali wiele prac 
rolniczych, ucząc miejscową ludność no-
wych ówcześnie metod uprawy ziemi i ho-
dowli, przyczyniając się przez to do podnie-
sienia poziomu gospodarczego całej ziemi. 
W klasztorze założyli też wspaniałą biblio-
tekę, a w XVIII w. uruchomili gimnazjum, 

słynące z bardzo wysokiego poziomu na-
uczania; świadczyło to o wysokiej kultu-
rze umysłowej zakonników.
Ośrodkiem życia religijnego był piękny 
kościół pod wezwaniem Wniebowzię-
cia NMP. W tym kościele znajdował się 
– prawdopodobnie od początków ist-
nienia opactwa – łaskami słynący obraz 
Matki Boskiej. Według tradycji podaro-
wali go pierwszym cystersom, udającym 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny w Opolu, a w przy-
szłą niedzielę – na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego 
śp. Józefę Korsieko, lat 88, z ul. Kościuszki (pogrzeb odbędzie się we wtorek 
o godz. 10.00). Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

się do Rud, cystersi z Jędrzejowa. Obraz 
nosi cechy stylu bizantyjskiego, na którym 
Matka Boska trzyma na ręku Jezusa. Hi-
storycy sztuki dopatrują się w nim podo-
bieństw do znanego z rzymskiej bazyliki 
Matki Bożej Większej obrazu Salus Populi 
Romani. W następnych stuleciach klasztor 
przeżywał wiele nieszczęść, jak np. w po-
czątkach XV w., gdy husyci zniszczyli klasz-
tor i obraz zaginął. Niewykluczone, że ist-
niejący dziś obraz stanowi wierną kopię 
pierwowzoru. W następnych wiekach ob-
raz był czterokrotnie odrestaurowywany 
i nawet przemalowywany – ostatnio w la-
tach 1990–1991. Obraz cieszył się zawsze 
nabożną czcią wiernych z Rud i okolic. 
Szczególny zaś rozwój tego kultu nastą-
pił od momentu powstania diecezji gli-
wickiej w 1992 r. Dzięki uzyskaniu od pań-
stwa zrujnowanych pozostałości klasztoru, 
które pracowicie zostały odbudowane, 
w Rudach powstał diecezjalny ośrodek 
rekolekcyjny, a kościół z obrazem, miesz-
czącym się we wspaniałej bocznej kaplicy 
w stylu barokowym (w czasie zniszczeń 
wojennych w styczniu 1945 r. jedynie ta 
kaplica ocalała niezniszczona) stał się mocą 
dekretu biskupa Jana Wieczorka z 28 maja 
1995 r. sanktuarium diecezji gliwickiej. 
Dnia 4 czerwca 2000 r. obraz został uko-
ronowany uroczyście koronami, poświę-

conymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II 
podczas jego krótkiej wizyty na lotnisku 
w Gliwicach 17 czerwca 1999 r.
Dziś do Rud przybywają liczne pielgrzymki, 
odbywają się tam rekolekcje, sympozja 
i różnorodne spotkania. Na czoło tych wy-
darzeń wysuwa się święto patronalne – 
odpust obchodzony 15 sierpnia każdego 
roku, który od 2012 r. ma wymiar metro-
politalny. Matka Boska Pokorna wszystkich 
łączy i zaprasza do współpracy z Jej Synem 
do budowania wiary w sercach mieszkań-
ców Górnego Śląska.

Matka Boska Pokorna – ciąg dalszy  ________________________________________

Matka Boska Pokorna



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

14 sierpnia – XX Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Siankiewicz, † Janusza, 

†† z rodziny Siankiewicz, Kulbaka
 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Izabeli i Rafała Kuchar-
czyk z okazji 1. rocznicy ślubu oraz o opiekę Anioła Stróża dla Wiktorii 
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za †† rodziców Gertrudę i Jerzego Waniek, † męża Norberta Biela, 

†† teściów Martę i Jana Biela oraz †† z pokrewieństwa z obu stron

15 sierpnia – poniedziałek — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
 8.00 – do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża z prośbą o błogosławieństwo 

Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla wnuczki Mai z okazji 4. rocz-
nicy urodzin oraz opie kę Bożą w rodzinie Prysak

 10.30 – za † męża Jerzego Ochlast w 1. rocznicę śmierci
 18.30 – Nieszpory maryjne
 19.00 – o błogosławieństwo Boże dla żyjących i szczęście wieczne dla zmar-

łych członków Mniejszości Niemieckiej w Zdzieszowicach

16 sierpnia – wtorek 
 19.00 – za †† rodziców Ericha i Martę Kaplik

17 sierpnia – środa — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, prezbitera, patrona metropolii górnośląskiej
 7.00 – za † Annę Pogodzik, † jej męża Franciszka oraz †† z rodziny

18 sierpnia – czwartek 
 19.00 – o błogosławieństwo Boże dla żyjących i szczęście wieczne dla zmar-

łych z ulicy Żwirki i Kopernika

19 sierpnia – piątek
 19.00 – za † Eugenię i † jej męża Kazimierza Woronieckich

20 sierpnia – sobota — wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
 13.00 – ślub rzymski: Elżbieta Koziołek i Dobromir Zając
 16.00 – chrzest: Luiza Maria Kupka
 19.00 – za † Hildegardę Malik w 30. dzień po śmierci

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj na Górze Świętej Anny trwają jeszcze obchody Wielkiego Odpustu Kalwa-
ryjskiego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zaś w Kamieniu Śląskim od-
bywają się uroczystości odpustowe ku czci św. Jacka – Sumie odpustowej (o godz. 
11.00 na  placu przed sanktuarium św. Jacka) przewodniczy  biskup elbląski Jacek 
Jezierski. Szczegóły na plakacie. 

 ▪ Jutro (15 sierpnia) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej. Zgodnie z tradycją, po Mszach św., 
które z racji święta nakazanego będą odprawiane w porządku niedzielnym, zo-
staną poświęcone kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Wiązanki kwiatów przygotowane 
przez Parafialny Zespół Caritas będzie można nabyć w tym dniu przed kościołem.

 ▪ Również jutro wyruszy z Opola 40. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Przyświecać jej będzie hasło: „Od źródeł Chrztu i Miłosierdzia do nowego życia”. 
Pielgrzymi dotrą do Częstochowy w sobotę 22 sierpnia. Msza Święta na zakoń-
czenie pielgrzymki będzie sprawowana na jasnogórskim szczycie o godz. 11.00. 
Wszyscy, którzy chcieliby, ale ze względu na chorobę, brak wolnego czasu, pracę 
lub inne przeszkody nie mogą iść na pielgrzymkę, zaproszeni są do pielgrzymo-
wania duchowego. Duchowy pielgrzym jest zobowiązany do: przebywania my-
ślami z pielgrzymami, codziennej modlitwy za pielgrzymów (różaniec); w miarę 
możliwości do codziennej Mszy św.; osoby chore i cierpiące powinny dołączyć 
również osobiste cierpienia i duchowe ofiary w intencji pielgrzymów; ważnym 
elementem jest wysłuchanie wieczornej transmisji nabożeństw w Radiu Doxa.

 ▪ Siostry Służebniczki ze Zdzieszowic zapraszają na nocną adorację Najświętszego 
Sakramentu w kaplicy klasztornej (ul. Dworcowa 4), która rozpocznie się 15 sierp-
nia o godz. 20.00. Czuwanie zakończy Eucharystia sprawowana 16 sierpnia o godz. 
6.15. Szczegółowy plan adoracji zamieszczony jest w gablotce.

21 sierpnia – XXI Niedziela Zwykła
 8.00 – za †† rodziców Mariannę i Stefana Krawczyk, †† ich córki i syna oraz 

†† dziadków z obu stron
 10.30 – za † męża Tadeusza Pieronka, †† z rodzin Pieronek i Pospieszczyk
 15.00 – chrzest: Radosław Szabat
 18.30 – Nieszpory
 19.00 – za † Norberta Kowolika [od sąsiadów i przyjaciół]

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


