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ETAP 1 (Rudy – Dziergowice): Etap Matki Bożej Pokornej 
 
 

O Patronce Maria z Nazaretu, Matka Boża, Najświętsza Maria Panna; przed 20 p.n.e. – po 30; 
matka Jezusa Chrystusa, żona św. Józefa; patronka matek, patronka mądrości 

Odniesienie do Patronki cudowny obraz Matki Bożej Pokornej w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny/Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach 

Możliwość uczestnictwa 
w porannej Mszy Świętej 

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny/Sanktuarium Matki Bożej Pokornej 
w Rudach, gdzie znajdują się: 
- cudowny obraz Matki Bożej Pokornej 
- relikwie: Krzyża Świętego, św. Donata, św. Walentego, bł. Karoliny Kózkówny 

 
 

Wybrane fragmenty Pisma Świętego 
 
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubio-
nej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 
to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz 
i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie 
będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowie-
dział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, bę-
dzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już 
w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła 
Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. 
Ewangelia wg św. Łukasza 1, 26-38 
 
Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na 
uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rze-
czy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zacho-
wuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami 
serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym 
odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – 
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”. Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46-55 
 
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto 
syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Ewangelia 
wg św. Jana 19, 25-27 
 

Inne cytaty 
 
Tak jak Księżyc świeci odbitym światłem Słońca, tak też niepokalane piękno Maryi jest całkowicie związane 
z pięknem Odkupiciela. Matka odsyła nas do Syna; przez Nią dochodzi się do Chrystusa. Św. Jan Paweł II: Przez 
Maryję do Jezusa. 8 XII 2001 – Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 
 
Was wszystkich, wasze rodziny i wasze sprawy składam u stóp Matki Najświętszej, która jest czczona w wielu 
sanktuariach tej diecezji i na całej ziemi śląskiej. Niech uczy miłości Boga i człowieka tak jak Ona czyniła 
w swoim życiu. Św. Jan Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Gliwicach 17 czerwca 1999 roku, w trakcie 
której dokonał poświęcenia koron dla obrazu Matki Bożej Pokornej z Rud 
 
Szukamy u Matki „Pani Pokornej” Domu, to jest poczucia bezpieczeństwa, świadomości, że jest się kochanym 
i potrzebnym, że ma się swoje miejsce w Kościele i w społeczeństwie. 
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Do Jej cudownego, łaskami słynącego wizerunku przychodziły pokolenia naszych przodków od XIII wieku. Tak, 
jak my dzisiaj, obrały Ją sobie za Matkę – Wspomożycielkę, powtarzając za św. Bernardem z Clairvaux, że „od 
wieków nie słyszano, żeby kogoś opuściła, kto się do Niej uciekał”. 
Uczymy się postawy pokory, bo wiemy, że nasze powodzenie jest w wypełnianiu poleceń skierowanych przez 
Nią do sług w Kanie Galilejskiej „Uczyńcie, co wam powie Syn”. Bp Gerard Kusz w Słowie wstępnym do Collec-
tanea Raudensis Nr 2 „Pani Pokorna” 
 
Pan Bóg tak lubi pokorę, bo sam jest prawdą najwyższą, a pokora niczym innym nie jest, tylko chodzeniem 
w prawdzie. Św. Teresa z Avila 
 
Pokora jest warunkiem uzyskania dojrzałości duchowej oraz psychicznej. Gerard van den Aardweg 
 

Pytanie dnia 
 

Kim jest dla mnie Bóg? Czy wiem i czuję, że bez Niego jestem nikim? 
 

Proponowane modlitwy 
 
Modlitwa z obrazu Matki Bożej Pokornej 
 
Maryjo, Ty jesteś jedyną Matką i Służebnicą, Ty najczystsza, pomóż mi opłakiwać moje grzechy ciężkie i lek-
kie. W matczynej wierności udziel mi żalu prawdziwego. Krew Twego Syna niech da mi koniec szczęśliwy i 
wybawi od ognia piekielnego. Amen. 
 
Modlitwa do Matki Bożej Pokornej 
 
Matko Pokorna, Ty od wieków z łaskawością i czułością 
spoglądasz na ufnie spieszących do Ciebie czcicieli. 
Dziś my, śladami naszych ojców w wierze, z ufnym pokłonem 
gromadzimy się przed Twym Rudzkim Wizerunkiem. 
Wiemy, że „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. 
Dlatego pokornie prosimy, przynieś nadzieję na dobre jutro, 
pociechę w utrapieniach, wiarę w zwątpieniu 
i miłość, gdy życie przygniata swym ciężarem. 
Pomóż nam tak zawierzyć siebie Bogu, jak Ty zawierzyłaś. 
Maryjo! Ty przyniosłaś światu Zbawiciela, 
który wyzwolił świat z mocy zła. 
Prosimy, wyproś teraz u swego Syna, łaskę wyzwalającą nas 
z wszelkiej niewoli; słabości, grzechu i cierpienia. 

Szczególnie prosimy Cię o łaskę... (podajemy własną prośbę) 

Uproś dla nas, Matko Pokorna, otwarte serce i oczy, byśmy 
wolę Bożą trafnie odczytywali i odpowiednio realizowali. 
Pragniemy brać odpowiedzialność za przyszłość: 
Ziemi Śląskiej, Ojczyzny i Kościoła. 
Chcemy wnosić w życie piękno i moc świętej wiary katolickiej, 
której zasadą jest miłość Boga i bliźniego 
oraz duch pojednania i przebaczenia. 
Daj wytrwałość, byśmy powstawali z każdego upadku. 
Ośmielamy się prosić Cię o to, bo Twe tkliwe spojrzenie 
daje nam wdzięczne przekonanie o Twej miłości do nas. 
Bądź z nami Maryjo, wspomagaj nas i prowadź do Syna. 
Amen. 
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Modlitwa do Matki Bożej Rudzkiej – Pokornej 
 
Stajemy przed Tobą, Matko Ziemi Śląskiej, 
Pani Nasza Rudzka. 
Ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali 
do Twojego świętego obrazu 
i Ty, Matko, byłaś im ostoją 
wiary w Boga 
i wierności Kościołowi świętemu. 
Dzisiaj my zgromadzeni włączamy 
się w pochód pielgrzymi 
na spotkanie z Tobą i Twoim Synem. 
Pozwól nam, Matko, 
podnieść ufne spojrzenie ku Tobie, 
racz spojrzeć na nas łaskawie 
i wysłuchać nasze prośby. 
Od wielu pokoleń wszystkie troski 
tej Ziemi Śląskiej 
przyjmowałaś do Swego Serca! 
Wszystko, co było istotne i ważne 
w naszym życiu, 
i życiu Śląska, 
zawsze łączyło się z Twoim 
Rudzkim Sanktuarium, 
a Ty, Matko nasza, zawsze byłaś nam 
Pokorną Służebnicą i łask pośredniczką. 
Twemu Sercu chcemy dziś powierzyć 
troski i trudne sprawy 
naszej ziemi. 
W Twoje matczyne dłonie 
składamy przeszłość i przyszłość 
śląskiej ziemi, której Ty jesteś Matką. 
Amen. 
 
Memorare – Modlitwa św. Bernarda 
 
Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, 
aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, 
Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony. 
Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie, 
o Maryjo, Panno nad pannami i Matko Jezusa Chrystusa. 
Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, 
stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek, drżąc i wzdychając. 
O Pani świata, racz nie gardzić moimi prośbami! 
O Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, 
który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. 
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, 
a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. 
Przez Twoje święte Panieństwo i Niepokalane Poczęcie, 
o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. 
Amen. 
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Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi (modlitwa fatimska) 
 
Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego za-
wierzenia Panu Bogu. 

Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu 
Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest wy-
słannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani przez Niego, będziemy nieśli, aż na krańce ziemi 
poznanie i miłość ku Niemu. 

I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdoby-
tym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenaj-
świętszej Trójcy, którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen. 
 
Anioł Pański o godz. 12:00 
 
Różaniec 
 
Modlitwa o pokorę 
 
Panie, uwolnij mnie od pychy, która jest źródłem wszystkich grzechów. Daj mi łaskę rozpoznania chorych 
ambicji, które każą mi gonić za fałszywą wielkością albo wpychają w kompleksy. Jezu umęczony na krzyżu, 
posłuszny we wszystkim Ojcu, proszę o pokorne serce na wzór Twojego Serca, proszę o pokorne oczy, które 
widzą siebie i innych w prawdzie. 

„Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta 
moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – 
tak we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd i aż na wieki!” (Ps 131) 
 
 
 


