ODEZWA DO WIERNYCH
Z okazji dekanalnej kolekty na rzecz
Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu

Drodzy Bracia i Siostry,
Pozdrawiam Was serdecznie od kleryków, przełożonych i profesorów
Wyższego Miedzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie do
posługi kapłańskiej przygotowują się alumni z Diecezji Opolskiej i Gliwickiej.
Chciałbym, za zgodą Księdza proboszcza, zająć Wam chwilę czasu z naszą
gorącą prośbą. Już od paru lat, co roku w naszych diecezjach, organizowana jest
tzw. Niedziela Pastoralna, w czasie, której spotykamy się z wiernymi naszych
diecezji – tzn. my, przełożeni seminaryjni i profesorowie seminarium.
Pragniemy się z Wami modlić, wygłosić słowo Boże, a także, – co tu dużo
mówić – prosić Was o wsparcie finansowe dla naszego seminarium. Ośmielam
się do Was pisać te słowa i usprawiedliwiam je poczuciem wagi tematu,
świadom także odpowiedzialności, jaka ciąży na nas wszystkich, by nie zabrakło
w naszych diecezjach „szafarzy Bożych tajemnic”. Zwykło się nazywać
seminarium Sercem diecezji, albowiem jest to jedno z najdelikatniejszych i
najważniejszych zadań, od których zależy przyszłość naszych parafii. Zadanie to
może w sposób bezpośredni powierzone jest nam – przełożonym seminaryjnym,
– ale współodpowiedzialni za sprawą budzenia i pielęgnowania powołań
jesteśmy my wszyscy – Nowy Lud Boży, Kościół. Co prawda, każdy w innym
stopniu i z innymi możliwościami ten trud podejmuje, ale powinno to być troską
wszystkich, którzy odpowiedzialnie patrzą w przyszłość, szczególnie u progu
tego nowego tysiąclecia. Odpowiedzialność całego Ludu Bożego za formację
kapłańską przyszłych duszpasterzy przyjmuje, oprócz modlitwy i ofiary swego
życia, również postać bardzo konkretnej troski o utrzymanie diecezjalnego
Seminarium.
Stąd niezstąpioną podstawą naszej egzystencji w seminarium są
comiesięczne składki księży z obydwu diecezji, tzw. seminaristicum oraz
Wasze ofiary składane na tacę w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Jesteśmy
Wam i waszym Duszpasterzom ogromnie wdzięczni za te ofiary, bo stanowią
one podstawę dobrego funkcjonowania naszego seminarium. Wyrazem naszej
wdzięczności za wszystkie otrzymywane dary jest m.in. celebrowana co

niedzielę we wspólnocie seminaryjnej Msza św. w intencji wszystkich
dobrodziejów. Niestety, mimo tej stałej pomocy z Waszej strony utrzymanie
seminarium nie jest pozbawione problemów i trudności. Stąd też za radą Księży
Biskupów obydwu diecezji są organizowane w ciągu roku akademickiego
dodatkowe kolekty w dekanacie naszych diecezji. W tym miesiącu kolekta
przypada na Wasz dekanat. Dlatego ośmielam się Was prosić bardzo gorąco o
otwarte serce i pomoc w imię tej naszej współodpowiedzialności za powołania
kapłańskie oraz o troskę o to SERCE DIECEZJI, jakim jest nasze seminarium.
Równocześnie chciałbym z góry podziękować Waszym Duszpasterzom za
zrozumienie, a Wam za każdy gest życzliwości w naszą stronę.
Chciałbym również Wam życzyć – od wspólnoty seminaryjnej w Opolu –
wielu Łask Bożych, pokoju serca i radości w życiu osobistym. A moją prośbę
pragnę wesprzeć słowami św. Pawła Apostoła, jakie skierował kiedyś do
wiernych w Koryncie: „A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w
mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście
obfitowali w łaskę wspierania ubogich. Nie mówię tego, aby wam wydawać
rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość.
Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla
was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 7-9).
Szczęść Boże!
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