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Drodzy Księża, Ministranci i Ministrantki!
Przed nami Święta Bożego Narodzenia
i nowy 2020 rok.
Wszystkim życzę, aby otwierając się
na przychodzącego Jezusa,
napełnili swoje serca Jego łaską
i zgłębiali wielką tajemnicę wiary
Jego prawdziwej obecności w Eucharystii,
a odpowiadając na Jego miłość,
pobożnie i gorliwie spełniali swoje zadania
przy ołtarzu.
 Po Świętach następuje czas 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 w 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”.
 Ministrantów, którzy pragną czytać słowo Boże w czasie liturgii, zapraszam
do udziału w diecezjalnym kursie lektorskim. Mogą wziąć w nim udział
chłopcy od VII klasy szkoły podstawowej. Kurs ten odbywać się będzie
w czasie ferii zimowych: 16-22.02.2020 w Domu Formacyjnym Dobrego
Pasterza w Nysie (oo. Werbiści), a zakończy się uroczystą Mszą św.
z ustanowieniem w funkcji lektora. Przewodniczyć jej będzie ks. bp Rudolf
Pierskała. Koszt uczestnictwa w kursie: 340 zł. Zgłoszenia do 7 lutego
2020 r. na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 91 56) lub za
pomocą formularza na stronie: www.lso.opole.pl. Obowiązuje kolejność
zgłoszeń.

 W dniach: 31 stycznia - 2 lutego w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza
w Nysie (oo. Werbiści) odbędzie się drugi etap kursu ceremoniarza.
 Ministrantów i lektorów (tylko chłopcy, młodzieńcy i mężczyźni), których
wiek nie przekracza 26 lat, zachęcam do wzięcia udziału w XXVII
Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Ministrantów i Lektorów,
którego finał będzie miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu 29-30.05.2020 r.
Konkurs po raz czwarty odbywa się według nowego regulaminu.
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, II - szkoła
ponadpodstawowa 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. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy
pełniący aktualnie służbę liturgiczną. Etap diecezjalny konkursu powinien
się odbyć zgodnie z sugestią Organizatora 7.03.2020 r. Najprawdopodobniej
w naszej diecezji zostanie on przesunięty na koniec kwietnia lub początek
maja (jeżeli uzyskamy zgodę Organizatora) ze względu na odbywające się
w poszczególne soboty marca półfinałowe rozgrywki w piłce nożnej halowej.
Zwycięzcy indywidualni w poszczególnych kategoriach i najlepsza drużyna
będą reprezentować naszą diecezję w konkursie ogólnopolskim. Materiał
do przygotowania to: Księga Jozuego i Dzieje Apostolskie (tekst, wstęp do
każdej z ksiąg i przypisy – Biblia Tysiąclecia, wydanie V). Zgłoszenia
ministrantów indywidualnych i drużyn do końca lutego 2020 r. na
adres: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 9156).
 Przypominam, że do końca grudnia 2019 r. należy zgłosić zwycięzców
dekanalnych turniejów w ramach XVIII Diecezjalnych Mistrzostw
Ministrantów w Piłce Nożnej. Tam, gdzie nie zdążono przeprowadzić
rozgrywek z różnych powodów (np. późniejsze mianowanie duszpasterza
LSO w dekanacie) prosimy o kontakt z diecezjalnym duszpasterzem LSO.
Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w lutym i marcu 2020 r.,
po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu, co
będzie miało miejsce
w styczniu. Drużyny, które zakwalifikowały się do rozgrywek półfinałowych
zostaną o szczegółach poinformowane drogą internetową, dlatego należy
w przekazanym sprawozdaniu podać e-mail zwycięskiej drużyny.
 W dniach 22-23 marca 2020 r. odbędą się w Leżajsku II Mistrzostwa
Polski LSO w Siatkówce w kategorii: rocznik 1999 i młodsi. Szczegółowe
informacje znajdują się na stronie: www.facebook.com/mplso2020
Zgłoszenie drużyn musi nastąpić do dnia 12 stycznia 2020 r. za pomocą
formularza. Chętne do udziału drużyny prosi się jak najszybszy kontakt
z diecezjalnym duszpasterzem LSO.
ks.
Zygfryd Waskin - diecezjalny duszpasterz LSO

