LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO
DO MINISTRANTÓW
Służycie Wielkiej Tajemnicy Wiary!

Drodzy Ministranci!
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego pragnę Was wszystkich serdecznie
pozdrowić i zapewnić o modlitwie w Waszej intencji i pamięci podczas Eucharystii!
Mam nadzieję, że Wy również pamiętacie o mnie w swoich modlitwach.
Jak doskonale wiecie, od marca tego roku przeżywamy skomplikowaną sytuację
związaną z pandemią. Pierwszy raz w życiu musiałem podjąć trudne, a zarazem bardzo ważne
decyzje. Jedną z nich było czasowe zawieszenie Waszej posługi przy ołtarzu. Obawiałem się
o Was, o Wasze zdrowie, a także o Waszych bliskich! Prosiłem o światło Ducha Świętego
na ten wyjątkowy czas, który, miejmy nadzieję, nigdy nie wróci.
Wzruszające były docierające właśnie wtedy do Duszpasterstwa Ministrantów Wasze
telefony, listy, e-maile. Prosiliście o przywrócenie Waszej posługi. Wielu z Was opisywało
„duchowy głód” uczestnictwa we Mszy świętej i możliwości służenia Panu Bogu. Dobrze,
że brakowało Wam Eucharystii i służby przy ołtarzu. To dobrze świadczy o Was i Waszej
„temperaturze wiary”! Wiem, że pełniliście posługę ministrancką w Waszych „domowych
kaplicach”, kiedy uczestniczyliście w transmitowanej Mszy świętej!
Dzisiaj możliwa jest już Wasza posługa. Dlatego dziękuję każdemu z Was za służbę
przy ołtarzu: za gorliwość, dyspozycyjność i troskę o piękno liturgii. Dziękuję,
że przezwyciężacie codzienne trudności związane z porannym wstawaniem, zniechęceniem,
a czasem także długą drogą do kościoła, którą pokonujecie często i chętnie. Dziękuję Waszym
księżom opiekunom, ceremoniarzom, animatorom, lektorom i wszystkim ministrantom
młodszym i starszym. Jestem wdzięczny za to, że na wzór świętych patronów ministrantów –
Tarsycjusza, Dominika Savio, Stanisława Kostki czy Józefa Sancheza del Rio – staracie się być
prawdziwymi świadkami i przyjaciółmi Jezusa i Jego Kościoła!
Słowa wdzięczności kieruję także do Waszym rodzicom, zwłaszcza do Waszych mam,
którym dziękowałem już podczas pielgrzymki kobiet do MB Piekarskiej! To one codziennie
troszczą się o Was i pomagają Wam wypełniać wszelkie obowiązki, również te związane
ze służbą ministrancką.
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Drodzy Ministranci!
Pamiętajcie, że służycie Wielkiej Tajemnicy Wiary. Służycie Jezusowi Chrystusowi,
który obiecał: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).
On jest z nami – w godzinie Mszy św. i „aż do skończenia świata”.
Napisałem do Was list, ponieważ w tym wyjątkowym roku brakuje mi naszych
wspólnych spotkań. Przypominam sobie wiele z nich. Mam w pamięci spotkania w Waszych
parafiach, na powakacyjnej pielgrzymce ministrantów w katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach czy podczas moich odwiedzin w ramach rekolekcji wakacyjnych.
Pamiętam szczególnie jedno spotkanie z Brennej. Jeden z Waszych kolegów zapytał
mnie wtedy, jak to się stało, że zostałem księdzem? Wtedy odpowiedziałem mu bardzo prosto
i szczerze. Jako młody chłopak zostałem ministrantem. Stałem zawsze blisko ołtarza, a ten kto
stoi blisko, słyszy Tego, który mówi. Ponieważ stałem blisko Pana Jezusa, usłyszałem to, co On
mówi do mnie.
Przywołuję to wydarzenie, bo chcę Was zachęcić w tym nowym roku szkolnym,
katechetycznym i formacyjnym do wsłuchiwania się w głos Pana Jezusa! On Was nie
zawiedzie! Gdy stanie się Waszym najbliższym Przyjacielem, będzie Wam pomagał. Stawajcie
blisko ołtarza i wsłuchujcie się w głos Jezusa! Jestem pewien, że tak jak przed laty Pan Jezus
powiedział do mnie: „Pójdź za mną”, tak wierzę, że i niejednemu z Was powie te piękne słowa.
Obyście potrafili je usłyszeć i odpowiedzieć na nie odważnie i z radością.
Módlcie się nieustannie o dobre rozeznanie drogi życiowej, módlcie się za naszych
kleryków, diakonów i o świętych kapłanów. W Waszej modlitwie pamiętajcie proszę również
o mnie i o księżach biskupach Marku, Adamie i Grzegorzu.
Na kolejny rok pasjonującej przygody wiary w służbie przy ołtarzu – Wam i Waszym
rodzinom z serca błogosławię!

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Katowice, dnia 31 sierpnia 2020,
w dzień planowanej pielgrzymki ministrantów do katedry Chrystusa Króla w Katowicach
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