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Drodzy Księża, Ministranci i Ministrantki! 
 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia 

i nowy 2022 rok. 
Wszystkim życzę, aby otwierając się  
na przychodzącego do nas Jezusa  

i czerpiąc siłę z Eucharystii,  
żyli wiarą i dzielili się nią z innymi - 

także w 2022 roku. 
 
 
 

• Przed nami ostatnie dni Adwentu. Wykorzystajmy je jak najlepiej. Zadbajmy 
o to, by nasze serca w tym czasie były nakierowane na Jezusa i nie zagubiły 
się w zawirowaniach zewnętrznych przygotowań do Narodzenia Pańskiego.  

 

• W tym roku, ze względu na czas pandemii, nie będzie, podobnie jak  

w zeszłym roku, tradycyjnej kolędy w formie odwiedzin duszpasterskich. 
Zachęcam jednak ministrantów i lektorów, by służyli w czasie Mszy św. 
odprawianych w kościele w intencji mieszkańców poszczególnych ulic,  
czy miejscowości. To jest świadectwo Waszej wiary.  

 

• Ministrantów i lektorów (co najmniej ze szkoły średniej), zapraszam  

do udziału w kursie ceremoniarza, który ma wykształcić i uformować 

osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej  
i świątecznej) oraz pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami 
liturgicznymi w parafii. Kurs odbywać się będzie w czasie czterech spotkań 
weekendowych. Trzy z nich będą miały miejsce w Diecezjalnym Domu 
Formacyjnym w Nysie  (21-23.01.2022; 25-27.02.2022; 25-27.03.2022), 
natomiast jedno - ostatnie  22-24.04.2022 w Wyższym Międzydiecezjalnym 
Seminarium Duchownym w Opolu. Koszt jednego weekendowego pobytu: 
200 zł. Ustanowienie przez Ks. Biskupa w czasie pielgrzymki LSO na Górę 
św. Anny. Jeżeli ze względu na pandemię kurs nie będzie mógł się odbyć  
w zaplanowanym terminie, pierwsze dwa spotkania zostaną przesunięte  

na miesiące: maj i czerwiec. Zgłoszenia do 15 stycznia 2022r. na adres: 
zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 9156) 

 

 



• Ze względu na czas pandemii zachęcam, aby  kursy lektorskie odbyły się 
dekanalnie, by formację przeprowadzili dekanalni duszpasterze LSO,  
a nowych lektorów ustanowili księża Dziekani. Niemniej jednak 
zaplanowaliśmy diecezjalny kurs lektorski, który ma się odbyć, jeżeli to 

będzie możliwe, w czasie ferii zimowych w dniach: 6-12.02.2022 w Nysie. 
Ustanowienie - na zakończenie kursu. Jeżeli nie byłoby to możliwe, a będą 
chętni,  wtedy spróbujemy to uczynić weekendowo w późniejszym czasie. 
Ministrantów, którzy pragną czytać słowo Boże w czasie liturgii, zapraszam 
zatem do udziału w tym kursie. Mogą wziąć w nim udział chłopcy od VII 
klasy szkoły podstawowej. Koszt uczestnictwa w kursie ok.  500 - 600 zł. 

Zgłoszenia do 20 stycznia 2022 r. na adres: zygfrydwaskin@gmail.com 
(tel.77 487 9156).   

 

•  Ministrantów i lektorów zapraszam do udziału w rozgrywkach w ramach 
XVIII Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Piłce Nożnej. 
Rozgrywki dekanalne powinny odbyć się na wiosnę. Kategorie, ich nazwy, 
miejsca rozgrywek oraz liczbę grających w polu dostosowujemy do rozgrywek  
ogólnopolskich, które odbędą się w dniach: 27-28 czerwca 2022 (Kołobrzeg). 
Kategorie są następujące:  
- ministrant (roczniki: 2010 – 2014) - w halach sportowych; zespół 
występuje w zestawieniu liczbowym: 4 zawodników w polu + bramkarz, 
- lektor młodszy (roczniki: 2006 – 2009) - na boiskach typu "Orlik"; zespół 
występuje w zestawieniu liczbowym: 5 zawodników w polu + bramkarz, 
- lektor starszy (roczniki: 2001 – 2005) - na boiskach typu "Orlik"; zespół 
występuje w zestawieniu liczbowym: 5 zawodników w polu + bramkarz. 

Duszpasterzy dekanalnych proszę o zorganizowanie rozgrywek, jeśli pozwolą 
na to warunki związane z pandemią, do końca kwietnia. 
Szczegółowy regulamin, po opracowaniu, w drugiej połowie stycznia  
lub na początku lutego zostanie przekazany duszpasterzom dekanalnym. 
 

•       Nie otrzymałem jeszcze żadnych informacji na temat Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. Po otrzymaniu 
informacji niezwłocznie je przekażę i zamieszczone zostaną na stronie: 
lso.opole.pl 

 

•  Nie otrzymałem dotychczas żadnych informacji na temat Ogólnopolskiego 
Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów, chociaż 

próbowałem je uzyskać już przed początkiem roku szkolnego-

katechetycznego. Po otrzymaniu informacji niezwłocznie je przekażę  
i zamieszczone zostaną na stronie: lso.opole.pl 
 

• Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę  
św. Anny odbędzie się w dniach: 30-31 sierpnia 2022 roku. 

 

ks. Zygfryd Waskin - diecezjalny duszpasterz 
LSO 


