Katowice, 2013-10-23

Księże Proboszczu!
Drodzy Parafianie!

Na początku mojego krótkiego listu pozdrawiam Was serdecznie moim
i waszym zawołaniem, pozdrawiam was: „W Duchu Świętym”. To hasło, te słowa In
Spiritu Sancto, towarzyszą mi już przez piętnaście lat posługi biskupiej. Myślę, że dla
Was, członków bytkowskiej parafii, również mają głębokie znaczenie. Wszystko
przecież, cokolwiek podejmujemy w naszym życiu chrześcijańskim, robimy w Duchu
Świętym. Również Wasza wspólnota, Wasz kościół, od 25 lat, jest wyrazem takiego
myślenia, a jeszcze bardziej takiej wiary.
Pragnę wyrazić moją wdzięczność Księdzu Proboszczowi i Jego
Współpracownikom za gorliwą pracę duszpasterską i administracyjną w Waszej
wspólnocie parafialnej.
Całej wspólnocie gratuluję pięknego kościoła, który powstawał z wiary i ofiary
wielu parafian. Niech radość płynąca z Waszego Domu Bożego zachęca wszystkich
do troski o świętość Kościoła jako wspólnoty wierzących. „Bóg zapłać” pragnę
powiedzieć tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali
i wspierają nadal funkcjonowanie kościoła. Dziękuję za modlitwy w intencji parafii,
ofiary materialne, ofiarę cierpienia oraz za dar każdorazowej pracy na rzecz Waszego
Kościoła. Wielu z Was ma prawo mówić: „To nasz kościół, bo wybudowały go
ofiarne serca i dłonie nasze i naszych przodków”. Tych wszystkich, którzy wznosili
Waszą świątynię, a odeszli do wieczności zachowujemy w swej pamięci i polecamy
ich Bożemu miłosierdziu.
Dziękuję Księdzu Proboszczowi Tomaszowi, Księżom wikariuszom: Piotrowi,
Waldemarowi i Piotrowi jego współpracownikom i wszystkim osobom świeckim za
staranne i godne przygotowanie uroczystości związanej z jubileuszem Waszej parafii
i wizytą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego. W szczególny sposób wypowiadam
„Bóg zapłać!” pod adresem liturgicznej służby ołtarza, gratuluję animatorom,
lektorom i ministrantom. Macie swoje specjalne miejsce w tym domu Bożym.

Pamiętajcie o tym. Cieszę się posługą nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, a
szczególnie ich specjalną misją wśród chorych i starszych parafian. Pozdrawiam
także małżonki szafarzy, które z wielkim zrozumieniem i troską pomagają swoim
mężom w godnym pełnieniu tej służby. Pozdrawiam serdecznie organistę i scholę,
dziękując im za oprawę muzyczną celebry.
Cieszę się bardzo, że Wasza parafia wydaje powołanie kapłańskie i zakonne.
To znak dojrzałości parafii, znak otwartości na cały Kościół. A młodym powtarzam –
nie bójcie się iść za Chrystusem, iść za nim do końca!
Siostry i Bracia!
Kościół parafialny jest wyłączną własnością Boga. Ale świątynia to przede
wszystkim miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Dlatego proszę Was wszystkich
i zachęcam, byście jak najczęściej karmili się tutaj Bożym słowem i Eucharystią oraz
–przez nawiedzenia Najświętszego Sakramentu i modlitwę prywatną, nawet w dni
powszednie – wielbili Boga. Bądźcie naśladowcami Boga ..., te słowa są moimi
życzeniami pod adresem każdego z Was i całej wspólnoty parafialnej. Bądźcie
naśladowcami Boga, żyjąc Jego Słowem i siłą eucharystycznego Pokarmu. Niech
Wasza parafia rozwija się i wzrasta jako Kościół Żywy.
Życzę, aby w parafii pw. Ducha Świętego w Bytkowie ludzka rodzina była
środowiskiem przechowywania żywej wiary, dawania świadectwa codziennym
życiem, aby młode pokolenie doznawało dobra, jakie płynie z życia Ewangelią.
Niech z tej atmosfery modlitwy i życia wiarą rodzą się liczne powołania do służby
Ewangelii oraz świadkowie gotowi do podejmowania w wielu dziedzinach życia
odpowiedzialności za sprawy społeczne.
W tej myśli wszystkim błogosławię.
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