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Drodzy Księża, Ministranci i Ministrantki!
Rozpoczęliśmy Wielki Post.
Życzę wszystkim, aby był on czasem
szczególnej pracy nad sobą
i umocnienia naszej więzi z Jezusem,
a dzięki temu jeszcze większej
gorliwości w służbie przy ołtarzu.
 Zachęcam do dobrego wykorzystania okresu
Wielkiego Postu. Pamiętajmy o pojednaniu się z Bogiem w sakramencie
pokuty, bardziej wytężonej pracy nad sobą i uczestnictwie w nabożeństwach
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Dobrze przygotujmy się do przeżycia
misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa w czasie Triduum
Paschalnego.
 Zgodnie z tradycją diecezjalną zapraszam wszystkich członków Liturgicznej
Służby Ołtarza do udziału we Mszy św. krzyżma w Wielki Czwartek,
tj. 18 kwietnia, o godz. 9.30. Ze względu na trwający jeszcze remont
w katedrze opolskiej, będzie ona sprawowana po raz drugi w kościele
seminaryjno-akademickim. Po niej odbędzie się krótkie spotkanie
z Ks. Biskupem, w czasie którego zostaną wręczone dyplomy uznania
wzorowym długoletnim członkom LSO, wskazanym przez swoich
duszpasterzy. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia
11 kwietnia br. poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej:
www.lso.opole.pl w zakładce "Pielgrzymki" lub "Zgłoszenia - Dyplom
Uznania". Zgłoszenia obowiązkowo musi dokonać duszpasterz.
Wyróżnieni ministranci ubrani w strój liturgiczny powinni przybyć do
kościoła seminaryjno-akademickiego o godz. 9.10 i zająć miejsce w ławce
z rezerwacją dla nich. Wszystkich pozostałych ministrantów i lektorów
proszę o uczestniczenie we Mszy św. w strojach liturgicznych. Przypominam,
że kryteria przyznania „Dyplomu Uznania”, których należy bezwzględnie
przestrzegać, są następujące:
○ każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który
nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką liczbą
ministrantów – dwóch)
○ ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat

○ ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie
○ ministrant angażuje się w życie parafii
○ cechuje go dobra postawa moralna
 Ministrantów i lektorów (tylko chłopcy, młodzieńcy i mężczyźni), których
wiek nie przekracza 26 lat, zachęcam do wzięcia udziału w XXVI
Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Ministrantów i Lektorów ,
którego finał będzie miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu 17-18.05.2019 r.
Konkurs odbywać się będzie według nowego regulaminu, obowiązującego
od dwóch lat. W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (3-5
osób, przy czym liczą się wyniki trzech najlepszych). Osoba startująca
indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem drużyny.
Uczestnicy indywidualni będą startować w dwóch kategoriach: I - szkoła
podstawowa i gimnazjalna, II - szkoła ponadgimnazjalna i studenci.
W drużynie mogą występować osoby w różnym wieku. Każda parafia może
zgłosić do rywalizacji maksymalnie jedną drużynę i po jednym uczestniku
indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Etap diecezjalny konkursu
odbędzie się 27 kwietnia o godz. 11.00 w sali Wydziału Teologicznego
w Opolu. Zwycięzcy indywidualni w poszczególnych kategoriach i najlepsza
drużyna będą reprezentować naszą diecezję w konkursie ogólnopolskim.
Materiał do przygotowania to: Ewangelie synoptyczne (tekst, przypisy
i wstęp do każdej z ksiąg z V wydania Biblii Tysiąclecia; nie obowiązują
genealogie). Zgłoszenia ministrantów indywidualnych i drużyn do dnia
20 kwietnia 2019 r. na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 91
56).

 Do 20 kwietnia 2018 r. przedłużam zgłoszenia drużyn, które chciałyby
wziąć udział w XI Diecezjalnych Mistrzostwach Ministrantów w Piłce
Siatkowej. Odbędą się one w maju lub czerwcu w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Komprachcicach (termin dokładny zostanie ustalony
w najbliższym czasie). W zawodach mogą brać udział drużyny
z poszczególnych parafii. Można też zgłosić drużynę międzyparafialną
lub dekanalną. Zawody odbywać się będą w trzech kategoriach:
- szkoły podstawowe + gimnazjalne (roczniki: 2003 - 2010)
- szkoły ponadgimnazjalne (roczniki: 1999 - 2002)
- starsi (ur. przed 1999 r.)
 W poszczególne soboty marca rozgrywane są mecze półfinałowe w ramach
XVII Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Piłce Nożnej.
Rozgrywane są one w Leśnicy, Głogówku, Komprachcicach, Prudniku
i Strzelcach Opolskich. Mecze finałowe w kategorii: ministranci, lektorzy
młodsi i lektorzy starsi zostaną rozegrane w Komprachcicach w dniu
30 marca, zaś w kategorii „najstarsi” – w Prudniku w dniu 16 marca.
Z wynikami meczów i zdjęciami z rozgrywek półfinałowych można zapoznać
się na stronie internetowej: www.lso.opole.pl w zakładce: "Półfinały wyniki".
 Już dziś zapraszam ministrantki, ministrantów i lektorów do wzięcia udziału
w tegorocznych rekolekcjach - obozach wakacyjnych. Mają one

charakter formacyjno-wypoczynkowy. Każdy obóz będzie prowadzony przez
kapłana-opiekuna LSO i kleryków Wyższego Międzydiecezjalnego
Seminarium Duchownego w Opolu. Propozycja tegoroczna przedstawia się
następująco:
○ dla ministrantów od VII klasy szkoły podstawowej wzwyż, czyli klas
VII i VIII PSP, klas III PG oraz wszystkich klas szkół
ponadgimnazjalnych
- wakacje na Mazurach z wyjazdem na Litwę (Wilno): 15.07.21.07.2019
○ dla ministrantów starszych klas szkoły podstawowej i klasy III
szkoły gimnazjalnej (roczniki: 2003-2006)
- rekolekcje (obóz formacyjno-sportowy/piłkarski) w Nysie (Dom
Misyjny Dobrego Pasterza Misjonarzy Werbistów + stadion sportowy
KS Polonia Nysa): 8.07.-15.07.2019
○ dla ministrantów szkół podstawowych
- rekolekcje (obóz formacyjno-wypoczynkowy) w Nysie (Dom
Misyjny Dobrego Pasterza Misjonarzy Werbistów): 11.08.18.08.2019
○ dla ministrantek szkół podstawowych i gimnazjalnych
- rekolekcje (obóz formacyjno-wypoczynkowy) w RaciborzuMiedoni (Diecezjalny Dom Formacyjny): 08.07.-15.07.2019
Więcej szczegółów dotyczących m.in. księży prowadzących poszczególnych
rekolekcje-obozy, cen, terminów zgłoszeń czy programów znajdziemy
od dnia 25 marca na stronie internetowej: www.lso.opole.pl w zakładce
"Obozy wakacyjne".
 Zachęcamy do odwiedzania strony Duszpasterstwa LSO Diecezji Opolskiej:
www.lso.opole.pl, na której znajdziemy wszystkie bieżące informacje.

ks. Zygfryd Waskin
diecezjalny duszpasterz LSO
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