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Nr 1     styczeń 2015 
 

 

 

Drodzy Księża, Ministranci i Ministrantki! 
 

Rozpoczęliśmy Nowy 2015 Rok.  
Wszystkim życzę, aby był on czasem 

nieustannego otwierania się na 
Jezusa, mocnej wiary w Ewangelię  
i życia na co dzień zgodnego z Nią.  

 
 
 
 

 Miesiąc styczeń jest czasem odwiedzin 
duszpasterskich, czyli kolędy. Odwiedzając domy  

parafian modlimy się o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców.  Przy tej 
okazji w wielu parafiach ministranci zbierają ofiary, z których przynajmniej 
część przekazuje się na pomoc misjonarzom diecezji opolskiej. Jest to nasza 
pomoc od strony materialnej w pracy misyjnej, a więc głoszeniu Ewangelii. 
Zebrane ofiary można przekazać bezpośrednio na konto: Fundusz Pomocy 
Misjonarzom Diecezji Opolskiej, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole;  
nr konta: 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221. Za wszystkie zebrane  
i przekazane ofiary składam w imieniu misjonarzy „Bóg zapłać”.  

 

 W czasie ferii zimowych: 25-30 stycznia w Diecezjalnym Domu Formacyjnym 

w Raciborzu-Miedoni odbędzie się diecezjalny kurs lektorski. Zakończy 

się uroczystą Mszą św. z ustanowieniem w funkcji lektora. Przewodniczyć jej 
będzie ks. bp Rudolf Pierskała. Koszt uczestnictwa w kursie: 200 zł.  

 

 Starszych lektorów i ceremoniarzy (co najmniej ze szkoły średniej, najlepiej 

pełnoletnich) zachęcam do udziału w kursie animatora, który ma pomóc 

wykształcić i uformować osoby pomaga prawidłowym zorganizowaniem  

i przebiegiem liturgii w parafii. Kurs odbywać się będzie w czasie czterech 
spotkań weekendowych w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie 
(oo. Werbiści) (14-16.11.2014; 20-22.02.2015; 20-22.03.2015; ostatnie 
spotkanie w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w 
Opolu po uzgodnieniu z ks. Rektorem). Koszt jednego weekendowego 
pobytu: 70 zł. Ustanowienie przez Ks. Biskupa w czasie pielgrzymki LSO na 
Górę św. Anny. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie 

internetowej. Zgłoszenia do końca stycznia 2015 r. na adres: 
zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 9156) 

 



 W dniach: 20-22 lutego w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie 

(oo. Werbiści) odbędzie się drugi etap kurs ceremoniarza.  
 

 Ministrantów i lektorów zachęcam do wzięcia udziału w XXII 
Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Ministrantów i Lektorów, 

którego finał odbywać się będzie w Wyższym Seminarium Duchownym 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu w maju 2015 r.  

W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (5 osób), przy czym 
osoba startująca indywidualnie może być jednocześnie członkiem drużyny. 
Etap diecezjalny konkursu odbędzie się w kwietniu. Zwycięzca indywidualny 
i najlepsza drużyna będą reprezentować naszą diecezję w konkursie 
ogólnopolskim. Materiał do przygotowania to Listy św. Pawła: Rz, 1-2 Kor, 
Ga, Ef, Flp, Kol (tekst, wstęp do księgi i przypisy). Zgłoszenia ministrantów 
indywidualnych i drużyn 5-osobowych do końca marca na adres: 
zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 9156). 

 

 W ramach XIII Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Piłce Nożnej 
zwycięzcy dekanalnych turniejów wezmą udział w rozgrywkach 
półfinałowych, które odbędą się: 28.02. - w Komprachcicach; 07.03. –  
w Głogówku oraz 14.03. – w Strzelcach Opolskich i Głogówku. Finały 
rozegrane zostaną w Komprachcicach: 21.03.2015 r. Zwycięzcy  
w poszczególnych kategoriach reprezentować będą diecezję opolską w 
Halowych Mistrzostwach Polski LSO w Piłce Nożnej (początek maja 2015 r.).  

 

 Przypominam, że do końca marca 2015 r. należy zgłosić drużyny, które 

chciałyby wziąć udział w VI Diecezjalnych Mistrzostwach Ministrantów 

w Piłce Siatkowej. W zawodach mogą brać udział drużyny  

z poszczególnych parafii. Można tez zgłosić drużynę międzyparafialną lub 
dekanalną. Zawody odbywać się będą w czerwcu w trzech kategoriach: 
- szkoły podstawowe + gimnazjalne (ur. 1999 – 2005) 
- szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1995 – 1998) 
- starsi (ur. przed 1995 r.) 
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej.  

 

 Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów CIM (Coitus Internationalis 
Miniostrantium) zaprasza ministrantów powyżej 13 roku życia do 

uczestnictwa w Międzynarodowej Pielgrzymce Ministrantów do 
Rzymu, która odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia 2015 r. Centralna część 

pielgrzymki, odbywającej się co pięć lat, będzie miała miejsce 4 i 5 sierpnia, 
kiedy to papież Franciszek będzie przewodniczył Mszy św. Zapisy tylko 
grupowo przez Duszpasterstwo LSO do 15 lutego wraz z wpłatą 50 zł od 
uczestnika + koszty przejazdu i pobytu (jeśli będą chętni zorganizowany 
zostanie przez Duszpasterstwo LSO wyjazd). Plan wyjazdu, koszty i zasady 
zostaną opublikowane na stronie internetowej do 20 stycznia. 
Zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt do końca stycznia. 

 

ks. Zygfryd Waskin 
diecezjalny duszpasterz LSO 

 

www.lso.opole.pl 


