Święty Dominik Savio
- Patron Ministrantów

Dominik Savio, jeden z patronów ministrantów przyszedł na świat w ubogiej włoskiej rodzinie
we wsi Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 roku. Jego rodzice byli prostymi ludźmi. Ojciec
Karol był rzemieślnikiem, a matka Brygida krawcową. W wieku 12 lat wstąpił do Oratorium w
Turynie założonym przez św. Jana Bosko. Dominik bardzo szybko dojrzewał duchowo. Już w
wieku 5 lat służył do mszy świętej jako ministrant, a w wieku 7 lat przyjął pierwszą komunię
świętą co było w tamtych czasach rzadkością. O jego dojrzałości świadczą jego postanowienia
po przyjęciu po raz pierwszy komunii: Będę się często spowiadał, a do komunii przystępował
ilekroć pozwoli mi na to mój spowiednik
Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Śmierć - tak, ale nie grzech.
Młody Dominik poddał się całkowicie kierownictwu duchowemu ks. Jana Bosko. Szybko
można było zauważyć wzrost duchowy u młodego Dominika. Pewnego razu dwaj koledzy
zamierzali się pojedynkować na kamienie. Dominik wpadł między nich z krzyżem i wołał:
"Chrystus nawet na krzyżu przebaczył, a wy nie potraficie przebaczyć drobiazgów". Jego
interwencja okazała się skuteczna. Z podobnym skutkiem upominał gorszycieli i
przeklinających. Pewnego razu po mszy porannej Dominik zaczął się modlić przed
Najświętszym Sakramentem. Modlił się tak przez kilka godzin trwając w modlitwie
kontemplacyjnej. Po tej długiej modlitwie w zimnym kościele Dominik bardzo ciężko
zachorował a wkrótce po tym zmarł. Po śmierci Dominik Savio cieszył się coraz większą sławą
i kultem, co doprowadziło do procesu beatyfikacyjnego, a następnie kanonizacyjnego. W 1933
roku papież Pius XI wydał dekret o heroiczności cnót sługi Bożego Dominika. Przy tej okazji
nazwał go "małym świętym" oraz "gigantem ducha". W Roku Świętym 1950, Jubileuszowym,
papież Pius XII ogłosił Dominika Savio błogosławionym, a w setną rocznicę ogłoszenia
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, czyli w 1954 roku, zaliczył go
w poczet świętych. Relikwie świętego znajdują się w Turynie, w bazylice Matki Bożej. Jest
jednym z najmłodszych świętych czczonych w kościele powszechnym. Jest patronem nas,
ministrantów. Myślę, iż Dominik Savio był właśnie takim wzorem prawdziwego ministranta.
On służył z radością Panu, a czy my też jesteśmy gotowi na takie poświęcenia jak św. Dominik
Modlitwa przed służeniem:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej
przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje
były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych
tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen

