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Drodzy Księża, Ministranci i Ministrantki! 
 

Przeżywamy czas wakacji, urlopów, 

wyjazdów, obozów i rekolekcji. 
Życzę wszystkim, aby go dobrze wyko-
rzystać, nie tylko na nabranie nowych 

sił fizycznych,  
ale także duchowych,  

by umocnić swoją przyjaźń z Jezusem. 
 
 
 

• Wakacje, które są czasem wolnym od zajęć szkolnych i okazją do wypoczynku 
oraz umacniania więzi z przyjaciółmi, nie mogą być przyczyną zaniedbania 
naszej przyjaźni z Panem Jezusem. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, 
uczestnictwie w niedzielnej Mszy św., korzystaniu z sakramentu pokuty  
i przystępowaniu do Komunii św. Nie zapominajmy o naszej ministranckiej 
służbie przy ołtarzu. To wszystko służy umocnieniu więzi z Jezusem, któremu 
z miłości służymy. 
 

• Ministrantów ze szkoły podstawowej (począwszy od IV klasy wzwyż) zapra-

szam do udziału w obozie formacyjno-wypoczynkowym w Diecezjalnym 

Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni w dniach: 22-28 sierpnia br. (roz-
poczęcie w poniedziałek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę ok. godz. 
14.00). Udział w nim może być okazją ku temu, aby poznać nowych kolegów 
- ministrantów, którzy służą Panu Jezusowi przy ołtarzu, wspólnie z nimi spę-
dzić czas, ale też przede wszystkim umocnić swoją przyjaźń z Panem Jezusem. 
Zapisywać się można do 10 sierpnia. Wtedy też do chętnych wyślę odpowied-
nie karty do wypełnienia przez rodziców i ks. proboszcza (lub opiekuna). Koszt 
udziału wynosi 350 zł. 

 

• Ministrantów i ministrantki, lektorów i lektorki oraz ceremoniarzy zapraszam 

do udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce LSO na Górę św. Anny  
w dniach: 30-31 sierpnia br. (ostatni wtorek i środa miesiąca). Odbędzie się 
ona pod hasłem: „W służbie Eucharystii” i będzie nawiązywać do nazwy trzy-
letniego programu duszpasterskiego, poświęconego Eucharystii. Duchowym 
przewodnikiem w czasie pielgrzymki będzie bł. Carlo Acutis, który żył  
w latach: 1991-2006. Ten młodzieniec naszych czasów, będący geniuszem 



informatycznym, szczególnie kochał Jezusa Eucharystycznego. Od 7. roku ży-
cia uczestniczył codziennie we Mszy św. i przystępował do Komunii św. Mówił, 
że Eucharystia jest autostradą do nieba. Dzielił się z innymi wiarą:  
w rodzinie, szkole, w czasie wolnym czy podczas podróży. Swój talent infor-
matyczny dobrze wykorzystał. Stał się autorem stron internetowych: o cudach 

eucharystycznych i o świętych. Pomagał swoim bliskim oraz kolegom  
i koleżankom przy obsłudze komputera i programów informatycznych.   

• W czasie pielgrzymki wszystkich uczestników powinny połączyć: modlitwa, 
formacja, rywalizacja sportowa oraz rywalizacja w zakresie wiedzy. Szczegó-
łowy program jest w trakcie opracowywania i po ustaleniu możliwości zreali-
zowania wszystkich jego punktów, zostanie w sierpniu przekazany duszpa-
sterzom we wszystkich parafiach.  

• Koszt pobytu w Domu Pielgrzyma 75 zł od osoby (70 zł - nocleg i wyżywienie, 
5 zł - koszty organizacyjne). 

•  Zgłoszenia kierujemy do Domu Pielgrzyma poprzez e-mail: dompielgrzyma@op.pl 

Należy podać parafię, która dokonuje zgłoszenia oraz liczbę uczestników (od-
dzielnie ministrantów i ministrantek oraz opiekuna). 

• Przyjazd we wtorkowe przedpołudnie tak, by o godz. 12.00 wszyscy mogli się 
spotkać w bazylice pw. św. Anny na Mszy św. rozpoczynającej uroczyście piel-
grzymkę. 

• Głównym punktem pielgrzymki będzie środowa Msza św. pod przewodnic-
twem ks. bpa Rudolfa Pierskały, w czasie której zostaną ustanowieni nowi 
ceremoniarze, którzy w tym roku ukończyli kurs diecezjalny. Zachęcam  
i proszę, aby wszyscy ministranci w tej Mszy św. uczestniczyli w swoich stro-
jach liturgicznych z parafialnymi sztandarami ministranckimi. Ta Msza św. 
będzie zakończeniem pielgrzymki. 

• Rywalizacja sportowa oraz w zakresie wiedzy będzie odbywać się w konkuren-
cjach: rzuty lotkami Dart, warcaby, tenis stołowy, turniej piłkarzyków (dru-
żyna 2-osobowa), przeciąganie liny (drużyna 5-osobowa), konkurs „tęgie 

głowy” (na wzór „1 z 10” z różnych dziedzin wiedzy), konkurs wiedzy o służbie 

(mający formę tzw. trójboju, będzie obejmował konkretny materiał liturgiczny 
i biblijny oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczące służby mini-
stranckiej - konkretne teksty i zasób materiału zostaną umieszczone na po-
czątku sierpnia na stronie internetowej: www.lso.opole.pl). Wszystkie zawody 
sportowe oraz konkursy wiedzy będą się odbywać w trzech kategoriach we-
dług roczników i nazewnictwa przyjętego w ogólnopolskich ministranckich 
piłkarskich zawodach sportowych: M - ministranci młodsi (roczniki: 2010-
2014), LM - starsi ministranci i młodsi lektorzy (roczniki: 2006 -2009) oraz 
LS - lektorzy starsi (roczniki: 2001-2005).  
 

ks. Zygfryd Waskin - diecezjalny duszpasterz LSO 
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