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Drodzy Księża, Ministranci i Ministrantki 
 

• W październiku gromadzimy się w naszych kościołach, 

by wspólnotowo odmawiać modlitwę różańcową. 

Zachęcam Wszystkich do licznego udziału w tych 
nabożeństwach. Odmawiając różaniec prośmy o pokój 
w świecie, w naszych wspólnotach i w sercu każdego 
człowieka.  

 

• W tym roku szkolno-katechetycznym mają odbyć się 

XIX Diecezjalne Mistrzostwa LSO w Piłce Nożnej. 
Organizator rozgrywek ogólnopolskich powrócił do 
formuły rozgrywek sprzed pandemii, tzn. do rozgrywek 

w halach sportowych we wszystkich trzech kategoriach. W rozgrywkach 
diecezjalnych dostosujemy się zatem do tych zasad, nie tylko gdy chodzi  
o nazewnictwo kategorii i wiek zawodników, ale również o miejsce rozgrywek 
(hala sportowa). Pierwszy etap to rozgrywki dekanalne. Za ich 
przeprowadzenie odpowiedzialni są duszpasterze dekanalni LSO, którzy 
także podają zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Usilnie proszę  
o zaplanowanie tych rozgrywek tak, aby odbyły się do końca roku 
kalendarzowego 2022.  
W zawodach  mogą brać udział drużyny 5-osobowe (4 grających w polu  
+ bramkarz) w 3 kategoriach: 
- ministranci (roczniki: 2011 - 2015), 
- lektorzy młodsi (roczniki: 2007 – 2010),  
- lektorzy starsi (roczniki: 2002 – 2006).  
Można też utworzyć drużynę międzyparafialną pod warunkiem,  
iż ministrantów w danej parafii jest zbyt mało. 
Wszystkie kategorie rozgrywają mecze w hali sportowej. 
Szczegółowy regulamin rozgrywek zostanie opracowany i do dwóch 
tygodni rozesłany do duszpasterzy dekanalnych LSO oraz 

zamieszczony na stronie internetowej: www.lso.opole.pl 
Zwycięzcy turniejów dekanalnych wezmą udział w rozgrywkach 
półfinałowych, które odbędą się w kilku wyznaczonych miejscowościach 
naszej diecezji. Zostaną one rozegrane w lutym i marcu 2023 r.,  
po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu, co  będzie miało miejsce  
w styczniu. Drużyny, które zakwalifikowały się do rozgrywek półfinałowych 
zostaną o szczegółach poinformowane drogą internetową poprzez e-mail.  
Zwycięzcy półfinałów wezmą udział w finałach (najprawdopodobniej  



w kwietniu), w wyniku których wyłonieni zostaną mistrzowie, mający prawo 
reprezentować naszą diecezję w dniach: 26-27 czerwca 2023 r. w XVIII  
Mistrzostwach Polski LSO w Piłce Nożnej Halowej o Puchar "KnC". Nie jest 
jednak jeszcze rozstrzygnięte miejsce rozgrywek ogólnopolskich. 
 

• Szczegółowe informacje  dotyczące kursów dla kandydatów na: lektora, 
ceremoniarza i animatora zostaną podane pod koniec października lub na 
początku listopada. 
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