Regulamin II Olimpiady Liturgicznej
Duszpasterstwa Ministrantów
Archidiecezji Katowickiej
„Wielka jest tajemnica naszej wiary”
Mszał Rzymski

TEMAT: PIĘKNO ODNOWIONEJ LITURGII

Organizatorem Olimpiady jest
Koło Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym oraz
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
Konkurs ma na celu promowanie wiedzy i duchowości liturgicznej w
parafialnych wspólnotach ministranckich oraz wyłonienie tych członków
wspólnot ministranckich, którzy w sposób szczególny wyróżniają się
wiedzą liturgiczną. Celem Olimpiady jest mobilizacja do głębszego
poznawania i gorętszego ukochania Eucharystii – największego skarbu
i tajemnicy naszej wiary.
Pytania konkursowe dotyczą zagadnień związanych z Eucharystią:
1. W kategorii szkoła gimnazjalna lektura: Piero Marini: Liturgia i piękno.
Nobilis pulchritudo. wyd. Bernardinum, Pelplin 2007.
2. W kategorii szkoła ponadgimnazjalna: Konstytucja o Liturgii Soboru
Watykańskiego II Sacrosanctum Conciliium, rozdziały I-III.

I. Etap dekanalny.
1. Dekanalny Duszpasterz Ministrantów otrzymuje mailowo formularz z
zestawami pytań oraz formularz z prawidłowymi odpowiedziami.
2. Formularz z pytaniami dla uczestników zawiera 25 pytań. Dekanalny
Duszpasterz kseruje formularze dla uczestników i opieczętowuje je
pieczątką okrągłą swojej parafii. Wszystkie szczegóły dotyczące
przeprowadzenia konkursu oraz sprawdzania prac znajdują się w
instrukcji dla organizatora konkursu.
3. Z każdej parafii startuje maksymalnie dwóch ministrantów; jeden z
szkoły gimnazjalnej, drugi ze szkoły ponad gimnazjalnej.
a) Organizator dekanalny ma prawo sprawdzić tożsamość, a przede
wszystkim wiek zgłoszonych uczestników;
4. W Olimpiadzie nie biorą udziału ministranci ze szkoły podstawowej,
studenci i ministranci pracujący.
5. O Olimpiadzie, Dekanalny Duszpasterz Ministrantów, informuje cały
dekanat i ustala termin oraz parafię, w której przeprowadzi konkurs.
6. Konkurs należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie:
między 1-31 maja 2010.
7. Do etapu diecezjalnego przechodzi zwycięzca z każdej kategorii
wiekowej (dwóch ministrantów z dekanatu); jeden z szkoły
gimnazjalnej i jeden z szkoły ponad gimnazjalnej.
8. Zwycięzców etapu dekanalnego należy zgłosić do dnia 25 czerwca
2010 na adres mailowy: sito77@tlen.pl w temacie proszę wpisać:
„II Olimpiada Liturgiczna dla ministrantów”.
9. W mailu powinny być podane: imiona i nazwiska zwycięzców,
parafia, klasa, szkoła, ilość uzyskanych punktów.
II. Etap diecezjalny.
Etap diecezjalny zostanie rozegrany w sobotę 2 października 2010 w
Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Dekanalny
Duszpasterz otrzyma szczegółowe informacje na początku nowego roku
szkolnego 2010/2011.
W imieniu Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej:

Ks. Arkadiusz Sitko
Odpowiedzialny
za Olimpiadę
tel. 0-607-882-015

Ks. Bogdan Kornek
Archidiecezjalny
Duszpasterz
Ministrantów

www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl
olimpiada.liturgiczna.dmak@gmail.com

