Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy EMAUS
ul. Klasztorna 23, 09-150 Czerwińsk Nad Wisłą
www.osrodekemaus.pl; email: emaus@salezjanie.pl

Drodzy Współbracia - opiekunowie Służby Liturgicznej!
Już niedługo będziemy obchodzić w naszej Inspektorii Święto Liturgicznej Służby Ołtarza, dlatego
bardzo serdecznie pragniemy zaprosić Was i Ministrantów do Ostródy, gdzie w dniach 5-7 maja będziemy
przeżywać uroczystość św. Dominika Savio. W tym roku, z racji 75 rocznicy męczeńskiej śmierci
oratorianów z Poznania, chcemy nasze wspólne spotkanie poświęcić pamięci tej „Niezwykłej Piątki”
błogosławionych i ukazać znaczenie wiary w codziennym życiu.
DOMINIKALIA odbędą się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Ostróda, Pana Czesława
Najmowicza, który - podobnie jak w ubiegłych latach - ufundował dla drużyn biorących udział w turnieju
piłkarskim puchary Fair Play.
Pragniemy także już teraz podziękować Wspólnocie z Ostródy, która będzie nas gościć!
Program
Piątek – 5 maja
do 18.30 – przyjazd i zakwaterowanie (SOW-Kaczory)
19.00 – kolacja
20.00 – spotkanie organizacyjne/modlitwy wieczorne/toaleta/spanie
- spotkanie organizacyjne z opiekunami grup
Sobota – 6 maja
8.00 – śniadanie
– przejazd do parafii św. Jana Bosko (Wałdowo) - (własne środki transportu)
9.15 – próba śpiewu i przygotowanie do liturgii
9.45 – Msza św.
11.15 – turniej sportowy
- piłka nożna kategorie: gimnazjum i grupa open – boiska przy stadionie na ul. 3 maja
- piłka nożna kategorie: sz. podstawowa – boisko na Wałdowie
- turniej tenisa stołowego i piłkarzyków – oratorium Wałdowo
14.00 – obiad
16.15 – zakończenie rozgrywek i przejazd na teren Szkół Salezjańskich (własne środki transportu)
16.45 – pokaz Grupy Tatanka Art. oraz indiańskie gry i zabawy
19.15 – powrót na SOW-Kaczory (własne środki transportu)
Ok. 19.45 – kolacja
21.00 – modlitwy wieczorne
- ognisko i grill
- toaleta wieczorna
Niedziela – 8 maja
8.00 – śniadanie
- pakowanie, porządki w domkach,
- przejazd na teren Zespołu Szkół Salezjańskich (hala sportowa)
9.30 – Spotkanie formacyjne
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10.00 – Kacper „KACPA” Lachowicz – trener koszykówki, konferansjer, motywator, od 2010
roku współprowadzi Marcin Gortat Camp czyli najpopularniejszy cykl treningów dla dzieci
i młodzieży stworzony przez jedynego Polaka grającego w najlepszej lidze świata NBA
11.30 – przygotowanie do liturgii
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Inspektora Andrzeja Wujka (parafia św. Dominika Savio).
Liturgia z odnowieniem przyrzeczeń ministranckich i ucałowaniem relikwii św. Dominika Savio.
– wręczenie dyplomów i nagród (hala sportowa Zespołu Szkół Salezjańskich)
14.00 – obiad (dziedziniec za szkołą)
- rozjazd
Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o zgłoszenie na adres Ośrodka Emaus
emaus@salezjanie.pl drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach piłkarskich. Jest to niezbędne w celu
przygotowania systemu i tabeli rozgrywek. Proponujemy mecze w czterech kategoriach wiekowych:
1) klasy III-IV szkoły podstawowej
2) klasy V-VI kl. szkoły podstawowej
3) gimnazjum
4) szkoła średnia i starsi (grupa open)
Nadesłane listy pozwolą w ewentualnym skorygowaniu tej propozycji. Ilość zawodników w drużynie 5+1
(i zawodnicy rezerwowi). Proszę też o zgłoszenie zawodników do innych dyscyplin: piłkarzyki, tenis
stołowy (kategoria młodsi: szkoła podstawowa i kategoria starsi: gimnazjum i szkoła średnia).
Drużyny piłki nożnej w kategoriach: gimnazjum i starsi rozegrają turniej na boiskach przy stadionie
na ul. 3 maja (te same boiska, co w zeszłym roku). Pozostałe drużyny na boisku przy parafii św. Jana Bosko
(Wałdowo). Ponieważ są to boiska ze sztuczną nawierzchnią, dlatego zabrania się używania butów
piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcach. Dozwolone są buty sportowe z płaską
podeszwą lub piłkarskie typu – turf. – proszę o przekazanie tej informacji zawodnikom, aby mogli
odpowiednio wcześniej przygotować się do turnieju. Zapobiegawczo prosimy zabrać również odpowiednie
buty na salę gimnastyczną.
UWAGA: Listę drużyn piłkarskich i zawodników z innych dyscyplin należy nadesłać do 27 kwietnia.
Jest to termin ostateczny, dlatego serdecznie proszę o wcześniejsze informacje, które pozwolą na
zaplanowanie rozgrywek, jak również zakwaterowania i cateringu. W tym celu należy zgłosić ilość
wszystkich ministrantów przyjeżdżających na Dominikalia, jak również liczbę opiekunów i kierowców.
1) Liczba ministrantów - LSO
2) Liczba opiekunów
a) Salezjanie - sdb
b) Osoby świeckie M/K (z zaznaczeniem mężczyzna czy kobieta)
c) Kierowcy – k (M/K)
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PN – piłka nożna – proszę zaznaczyć kategorię wiekową
TS – tenis stołowy – rozgrywki indywidualne – proszę zaznaczyć ilość osób biorących udział
P – piłkarzyki – rozgrywki w parach – proszę zaznaczyć ilość osób biorących udział
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W przypadku przyjazdu grupy w sobotę lub konieczności wcześniejszego wyjazdu, proszę o podanie takich
informacji.
Koszt udziału w Dominikaliach wynosi 60 zł. (uczestnicy, opiekunowie, kierowcy). Ze względu na
zamówienie usługi cateringowej, opłata dotyczy ilości osób zgłoszonych, a nie faktycznie obecnej na
Dominikaliach (w przypadku osób, które zrezygnują z przyjazdu). Salezjanie oczywiście nie płacą.
Uczestnicy zabierają ze sobą komżę lub albę, śpiwór, cieplejsze ubranie na niepogodę, strój sportowy,
kurtkę przeciwdeszczową. Salezjanie kapłani proszeni są o zabranie alby i stuły.
Serdecznie pozdrawiamy!
Ks. Przemysław Kawecki
Ks. Jacek Szewczyk
Ks. Piotr Wyszyński

