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Drodzy Księża, Ministranci i Ministrantki! 

 

Przeżywamy Wielki Post.  
Życzę wszystkim, aby był on czasem 

szczególnej pracy nad sobą  
i umocnienia naszej więzi z Jezusem, 
Synem Bożym, by Święta Wielkanocne 
były prawdziwym zmartwychwstaniem 

do przeżywania codzienności z Nim.  
 

 

 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 katedrze opolskiej  
w Wielki Czwartek, tj. 17 kwietnia, o godz. 9.30. Po niej odbędzie się 
krótkie spotkanie z Ks. Biskupem, w czasie którego zostaną wręczone 
dyplomy uznania wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym przez 
swoich duszpasterzy. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać do dnia  
13 kwietnia br. na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 9156) 
podając: imię i nazwisko, parafię i ilość lat służby przy ołtarzu. Wyróżnieni 
ministranci ubrani w strój liturgiczny powinni przybyć do katedry opolskiej 
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 ilością 
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 zachęcam do wzięcia udziału w XXI 
Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Ministrantów i Lektorów, 
którego finał odbywać się będzie w Wyższym Seminarium Duchownym 
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu w dniach:  
23-24  maja  br. W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo  
(5 osób), przy czym osoba startująca indywidualnie może być jednocześnie 
członkiem drużyny. Etap diecezjalny konkursu odbędzie się 10 maja br. 
Zwycięzca indywidualny i najlepsza drużyna będą reprezentować naszą 
diecezję w konkursie ogólnopolskim. Materiał do przygotowania to 
Ewangelie: wg św. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana (tekst, wstęp do księgi  
i przypisy z V wydania Biblii Tysiąclecia). Zgłoszenia ministrantów 
startujących indywidualnie i drużyn 5-osobowych można kierować do 
końca kwietnia br. na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 9156). 

 

 Zakończyły się mecze półfinałowe w ramach XII Diecezjalnych Mistrzostw 
Ministrantów w Piłce Nożnej. Mecze finałowe rozegrane zostaną  
5 kwietnia br. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komprachcicach. 
Rozgrywki poprzedzi uroczysta Msza św. odprawiona o godz. 9.30 w kościele 
pw. św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach. Uczestnictwo w niej jest 
obowiązkiem wszystkich finalistów. Zwycięzcy będą reprezentować naszą 
diecezję podczas IX Mistrzostw Polski Ministrantów w Piłce Halowej, które 
odbędą się w dniach: 1-2 maja br. w Lublinie. Wszystkie szczegółowe 
informacje na temat rozgrywek można znaleźć na stronie: www.lso.opole.pl  

 

 Do końca kwietnia 2014 br. zostaje przedłużony termin zgłaszania drużyn, 
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. 1998 – 2004) 
- szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1994 – 1997) 
- starsi (ur. przed 1994 r.) 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej. 
  

 Do końca czerwca 2014 br. należy rozegrać w dekanatach turnieje tenisa 
stołowego. Zwycięzcy reprezentować będą dekanat w III Diecezjalnych 
Mistrzostwach Ministrantów w Tenisie Stołowym, które odbędą się w 
ramach Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny w dniach:  
27-28 sierpnia br. Kategorie: 
- szkoły podstawowe (ur. po 2001) 
- szkoły gimnazjalne (ur. 1998 – 2000) 
- szkoły ponadgimnazjalne (ur. 1994 – 1997) 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej.  

 

 Można zamawiać nowe legitymacje ministranckie (na wzór dowodu 
osobistego), które będzie się zmieniać wraz ze zmianą stopnia 
ministranckiego (ministrant, lektor, ceremoniarz, animator). Na razie 
zamówienie należy zgłaszać na adres mailowy: zygfrydwaskin@gmail.com 
podając: imię i nazwisko ministranta, adres, datę urodzenia, datę przyjęcia 



do służby, stopień i parafię. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie 
elektroniczne (w formacie jpg, kolor, rozdzielczość 300 dpi, w dobrej jakości, 
najlepiej z białym tłem, wielkość legitymacyjna, wzór nazwy pliku 
„imięnazwisko.jpg”). W przyszłości zostanie opracowany specjalny formularz 
zgłoszeniowy, który będzie zamieszczony na stronie internetowej. 
Zamówienia mogą składać jedynie księża lub osoby przez nich 
upoważnione (dla większej grupy osób). Cena legitymacji: 5,50 zł. Opłaty 
należy dokonać wpłacając odpowiednią kwotę (łącznie z kosztami wysyłki) 
na konto: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Opolskiej, ul. 
Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole; nr konta: 61 8882 1016 2002 0038 
6218 0001 z dopiskiem „legitymacje ministranckie”. Zgłoszenie zostanie 
potwierdzone i podany koszt. Legitymacje zostaną wysłane po dokonaniu 
opłaty. Można też odebrać legitymacje indywidualnie i zapłacić przy odbiorze 

 
   Przykładowy formularz zgłoszenia: 
 

Imię i nazwisko ministranta Jan Kowalski 
Adres (miejscowość, ulica, kod poczt., 
poczta) 

Opole, ul. Dominikańska 5/6 
45-321 Opole 

Adres mailowy jankowalski@gmail.com 
Data urodzenia 25.06.1998 
Data przyjęcia do służby 24.11.2007 
Stopień służby ministranckiej lektor 
Parafia (miejscowość – wezwanie) Opole, bł. Czesława 

 
 

            Stopnie służby ministranckiej: ministrant, lektor, ceremoniarz, animator 
 

 Już dziś zapraszam ministrantki, ministrantów i lektorów do wzięcia udziału 
w tegorocznych obozach wakacyjnych. Mają one charakter formacyjno-
wypoczynkowy. Każdy obóz będzie prowadzony przez kapłana-opiekuna LSO 
i kleryków Wyższego Miedzydiecezjalnego Seminarium Duchownego  
w Opolu. Propozycja tegoroczna przedstawia się następująco:  

 

○ dla ministrantów szkół gimnazjalnych i starszych: 
- obóz w Pogorzelicy nad Morzem Bałtyckim (Ośrodek 
Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Krystyna”): 23.07.-30.07.2014 – 
koszt: 470 zł + koszty przejazdu /prowadzi ks. Bartosz Radecki/ 
 

○ dla ministrantów szkół gimnazjalnych i starszych: 
- obóz górski w Zakopanem: 18.08.-24.08.2014 – koszt: 410 zł + 
koszty przejazdu /prowadzi ks. Piotr Kutynia/ 
 

○ dla ministrantów szkół gimnazjalnych (roczniki:1998-2001) 
- obóz formacyjno – sportowy/piłkarski w Kluczborku (Dom 
Formacyjny Księży Sercanów + Ośrodek Sportu i Rekreacji): 29.06.-
06.07.2014 – koszt: 320 zł /prowadzi ks. Mariusz Pełechaty/ 
 

○ dla ministrantów szkół podstawowych 
- obóz formacyjno-wypoczynkowy w Raciborzu-Miedoni 
(Diecezjalny Dom Formacyjny): 20.07.-27.07.2014 – koszt: 290 zł 
/prowadzi ks. Tomasz Gajda/ 



-  obóz formacyjno-wypoczynkowy w Nysie (Dom Misyjny 
Dobrego Pasterza Misjonarzy Werbistów): 03.08.-10.08.2014 – 
koszt: 290 zł /prowadzi ks. Zygfryd Waskin/ 

 

○ dla ministrantek szkół podstawowych i gimnazjalnych 
- obóz formacyjno-wypoczynkowy w Raciborzu-Miedoni 
(Diecezjalny Dom Formacyjny): 10.08.-17.08.2014 – koszt: 290 zł 
/prowadzi ks. Grzegorz Sonnek/ 
 

Zgłoszenia do 15 czerwca br. na adres diecezjalnego duszpasterza 
LSO: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.:77 487 9156) z podaniem: imienia 
i nazwiska, daty urodzenia i adresu uczestnika. Wyjątek stanowi obóz 
nad morzem, gdzie proszę kierowanie zgłoszeń do połowy maja tak, by 
było wiadomo, czy będzie odpowiednia ilość chętnych, bo jeśli nie, to 
musimy odmówić zamówione miejsca. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami, bo w 
zeszłym roku na dwóch obozach, brakło wolnych miejsc. 

 
 

ks. Zygfryd Waskin 
diecezjalny duszpasterz LSO 

 
 
 

www.lso.opole.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


