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Nasi Ministranci

Savio: Dlaczego jesteś ministrantem?
Kacper: Przygotowując się do komunii świętej przyszedłem do kościoła na różaniec i zobaczyłem jak ministranci
służą i pomyślałem ,że też spróbuję.
Savio: Jak długo jesteś ministrantem?:
Kacper: Kilka lat,bracie. Od mojej pierwszej komunii świętej.
Savio: Do jakiej chodzisz szkoły ?
Kacper: Chodzę do 6 klasy szkoły podstawowej.
Savio : Czym się interesujesz?
Kacper: Piłką nożną.
Savio: Twoja ulubiona drużyna?
Kacper: Polonia Bytom.

Kacper Kuźma

Rozmowa
z ministrantem
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Nasi Ministranci

Savio: Co najbardziej lubisz robić jako ministrant na mszy świętej?
Kacper: Kadzidło, dzwonki, welon
Savio: Co lubisz robić w wolnych chwilach?
Kacper: Najbardziej lubię wychodzić z opiekunem i ministrantami na wycieczki czy spacery.
Savio: Co najbardziej ci się podoba w byciu ministrantem?
Kacper: Liturgia, lubię się jej uczyć.
Savio: Kim chciałbyś być w przyszłości?
Kacper: Mechanikiem samochodowym.
Savio: Byliśmy na długich wakacjach ministranckich. Co ci się najbardziej na nich podobało?
Kacper: Jak płynęliśmy prawie trzy godziny pontonem po Dunajcu i wiosłowaliśmy. I mogliśmy zwiedzać po
jednej stronie Słowację, a po drugiej Polskę.

Dziękuje,Kacper za rozmowę.
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Szkoła ministrancka

Lektor podczas liturgii nosi albę, cingulum, krzyż . Kolory cingulum to biały,
złoty, czerwony, zielony, różowy, czarny. Kolor alby zawsze biały.

Strój ministranta składa się z: komży, sutanki i kołnierza. Komża jest biała,
a kolory kołnierza i sutanki (czerwona, zielona, fioletowa) zależą od okresu
liturgicznego.

Strój diakona składa się z: alby, cingulum, stuły,dalmatyki i opcjonalnie
humerału. Alba, cingulum i humerał są zawsze koloru białego, a reszta
szat w kolorze odpowiadającym okresowi liturgicznemu.

Stroje

Liturgiczne
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Jak to działa?

Klawesyn     i     Fortepian

Powstał w XIV wieku lub jeszcze wcześniej.

Najbardziej popularny od XVI wieku do końca wieku
XVIII, kiedy został bardzo szybko wyparty przez
fortepian.  W wieku XIX niemal całkowicie zapomniany.
Ponowne zainteresowanie klawesynem nastąpiło na
początku XX wieku.

Skoczki szarpią struny za pomocą „piórka”
wykonanego z dutki piór ptasich, lub współcześnie z
tworzyw sztucznych.

Jedna lub dwie klawiatury zwane manuałami.
Głośność dźwięku nie zależy od siły naciśnięcia
klawisza.
Rejestry (registry) umożliwiające zmianę barwy
dźwięku lub zwiększenie wolumenu.

Główni twórcy: Johann Sebastian Bach, Georg
Friedrich Händel, Domenico Scarlatti, François
Couperin, Wolfgang Amadeus Mozart.

Powstał na przełomie XVII i XVIII wieku.

Zyskał popularność trwającą do dzisiaj w drugiej
połowie XVIII wieku.

Młoteczki obciągnięte filcem uderzają w struny.

Jedna klawiatura.
Głośność dźwięku zależy od siły naciśnięcia klawisza
(możliwość różnicowania dynamicznego).
Dwa lub trzy pedały służące do zmiany
charakterystyki dźwięku.

Główni twórcy: Fryderyk Chopin, Ludwig van
Beethoven, Franz Schubert, Ignacy Jan Paderewski,
Claude Debussy.
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Rozmowa z gościem

Rozmowa z ojcem Hieronimem

Opowiedz, proszę, jak się zrodziło u ciebie powołanie?

Generalnie powołanie jest wielką tajemnicą. Nie jestem w stanie określić dnia, miejsca, czy też jakiegoś
konkretnego wydarzenia. Prawdopodobnie urodziłem się z tym powołaniem, z czasem zacząłem je odkrywać, aż
w końcu w odpowiednim czasie odpowiedziałem Bogu: TAK. Wiele się nad tym zastanawiałem, to rozeznawanie
miało też swoje etapy. W podstawówce chciałem się ożenić z Agnieszką, w gimnazjum z Sabiną, w liceum z
Asią. Wiele razy byłem zakochany, ale prawdziwa miłość przeszła, kiedy usłyszałem o św. Franciszku,
człowieku zachwyconym Ewangelią, który zostawił wszystko by naśladować Chrystusa. Wielu z nas zachwyca
się Ewangelią, ale niestety często brakuje nam odwagi, żeby Nią żyć. Św. Franciszek żył w pełni Ewangelią,
można by powiedzieć, że on sam stał się Dobrą Nowiną, sama jego obecność już świadczyła o Chrystusie.
Mając takiego patrona, jak tu nie zostać Bratem Mniejszym.

Czemu misje?

Mówi się, że to takie powołanie w powołaniu i coś w tym jest. Występując do zakonu w ogóle nie myślałem o
wyjeździe na misje, dopiero kiedy skończyłem drugi rok filozofii, coś zaczęło w duszy grać. Przyznam, że duży
wpływ miał na to o. Kordian, z którym obecnie pracuję w Rafai. W trakcie wakacji odwiedził nasze seminarium,
żeby mam trochę opowiedzieć o realiach pracy misyjnej w Republice Środkowej Afryki. Nie owijał w bawełnę,
nazywał rzeczy po imieniu, mówił o wojnie, prześladowaniach, śmierci, biedzie, głodzie i kontekście tej całej
nędzy. Dał nam do zrozumienia, jak bardzo są tam potrzebni młodzi misjonarze, którzy z odwagą będą głosić
tym biednym ludziom Dobrą Nowinę. To mnie ruszyło. Od tego czasu zacząłem się przygotowywać - modlitwa i
j. francuski, modlitwa i j. francuski.Aż w końcu 4 lipca 2017 roku pragnienie się spełniło, wylądowałem na
Czarnym Lądzie.

Opowiedz coś o misjach. Co tam robisz, jak tam jest? 

Chciałoby się napisać, że jest pięknie, bo przyroda, która nas otacza jest niesamowita, ale Afryka to nie drzewa i
rzeki, ale przede wszystkim ludzie, to dla nich tu jesteśmy. Życie się toczy swoim rytmem, ale widać, że ludzie
cierpią, są przestraszeni. W każdej chwili znowu może ktoś zaatakować. Sytuacja jest niestabilna. Statystycznie
RCA jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Polityka prowadzona jest bardzo nieumiejętnie, bo też co
chwilę zmienia się władza, a nikt nie ma pomysłu jak wyjść z tego dołka. Można odnieść wrażenie, że tutejsza
polityka jest bardzo krótkowzroczna, bo kończy się na czubku własnego nosa. Ale nie od tego tu jesteśmy, aby ją
krytykować, czy też starać się prowadzić. Mu tu jesteśmy by głosić Dobrą Nowinę, przebaczenie, wolność i
przede wszystkim miłość, która jest w stanie przezwyciężyć każde zło i każdą wojnę.

Fr. Savio
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Rozmowa z gościem
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Strefa rozrywki
W zielonym gaju

Krzyżówka dla dzieci 

Rozwiąż krzyżówkę. Z liter w żółtych polach utwórz hasło. 

1.  Chce być mądrzejsze od kury.
2.  Nie chce wyjść za mąż za żurawia.
3.  W bajce Tuwima, miał być przed dziewiątą na kolacji.
4.  Służą ptakom do latania.
5.  Mała sowa.
6.  Podrzuca swoje jajka innym ptakom.
7.  Wybiera się za morze, ale wybrać się nie może.
8.  Każda _� swój ogonek chwali.

Odpowiedzi i hasło można wysyłać na nasz adres e-mail. Czekamy do 15 września!
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Nasi patronowie

Święty

Stanisław

Kostka

Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu 28 grudnia 1550 roku. Jego ojciec był kasztelanem
zakroczymskim. Gdy Stanisław miał 14 lat wraz z bratem wysłany został do szkół  jezuickich do Wiednia.
Wówczas  połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1564 r. ciężko zachorował. Swe nieoczekiwane i nagłe
wyzdrowienie przypisywał Matce Bożej. Jego pragnieniem było wstąpienie do zgromadzenia jezuitów. Jednak na
przeszkodzie stał sprzeciw jego rodziców. W sierpniu 1567 r.uciekł z Wiednia pieszo i w przebraniu. Dotarł w
swej wędrówce do Dylingi znajdującej się w Bawarii.Tam zgłosił się do późniejszego świętego, Piotra Kanizjusza.
Protektor wysłał młodzieńca do Rzymu, gdzie 28 października 1567 roku inny późniejszy święty, Franciszek
Borgiasz, przyjął go do nowicjatu. Stanisław swą duchową dojrzałością, rozmodleniem i wzorowym życiem
budował swe otoczenie. W wieku lat 18 złożył śluby zakonne. Zmarł w sierpniu roku 1568, wcześniej
przepowiadając swą śmierć. Jego pokój w dawnym rzymskim nowicjacie zamieniono na kaplicę. Piotr Le Gros
wykonał piękną rzeźbę świętego leżącego na łożu śmierci.Nad nim znajduje się obraz Maryi Panny rzucającej ku
niemu róże.

Kuba Syma
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Nasze wakacje

Razem z prezesem ministrantów, Mateuszem, zastanawiałem się, gdzie
by tu zabrać ministrantów na zasłużony wakacyjny wypoczynek.
Na początku mieliśmy dużo pomysłów. Jednak po chwili stwierdziliśmy,
że to jednak nie są dobre miejsca. I tak szukanie ciekawych miejsc zajęło
nam kilka dni. Ale w końcu poszukiwania zakończyły się sukcesem.
Znaleźliśmy odpowiednie miejsce. Uśmiech na twarzy, radość, że udało
nam się znaleźć także nocleg. Jednak dopiero wszystko przed nami -
pomyślałem.
Tak daleko jeszcze nigdy nie byliśmy - powiedziałem do Mateusza. Trzy
godziny samochodem. I teraz myśli i strach czy damy radę.
Prezes ministrantów - Mateusz, uspokajał mnie mówiąc: Bracie, zawsze
nam się super udaje i wszyscy są mega radośni.

Nadszedł dzień wyjazdu…….
Pieniny….
Granica ze Słowacją….
Grywałd….
Jechaliśmy trzy godzinki z hakiem. Dało się znieść.
I nareszcie jesteśmy. Mały piętrowy domek na górce z widokiem na góry i
na całą miejscowość Grywałd. Duży ogród (trawy) wokół domku, altanka
z grillem, kominek w salonie. Mówię do prezesa: Mateusz, będzie
świetnie… i tak naprawdę było!

Pierwszego dnia po rozpakowaniu się zrobiliśmy sobie spacer po
miejscowości. Musieliśmy zobaczyć, gdzie jest sklep i pokazać
ministrantom, bo przecież ktoś musi iść po świeże bułki na śniadanie -
powiedziałem. Wszyscy byli uradowani i każdy chciał rano robić
opiekunowi śniadanie.

Pewnie każdy z was zastanawia się co tam robiliśmy, co zwiedzaliśmy?
Oprócz modlitwy, Mszy świętej, konferencji to często graliśmy w piłkę
nożną, chodziliśmy na spacery.
Weszliśmy na szczyt Trzy Korony.
Robiliśmy grille i śpiewaliśmy różne piosenki.

Coś
niesamowitego
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Nasze wakacje
Świetna sprawa to park linowy, gdzie spędziliśmy
większość jednego dnia.
Kolejnego dnia wybraliśmy się na spływ Dunajcem,
który trwał prawie trzy godziny. Płynęliśmy z
przewodnikiem, który nam opowiadał różne
ciekawostki, a co najważniejsze, to sami
wiosłowaliśmy. Tym samym spływem Dunajca
przepływał kiedyś Karol Wojtyła. Zatrzymywał się też
na brzegach i odprawiał z młodzieżą Msze święte.
A co najważniejsze, nie będąc nad morzem płynęliśmy
statkiem hah.

Blisko Grywałdu jest jezioro Czorsztyńskie, a w
zasadzie zapora i tam z jednego zamku można
przepłynąć statkiem do drugiego zamku i oczywiście je
zwiedzać, a potem iść na piękną plażę.
Coś niesamowitego.

Wakacje to czas przygód, zwiedzania i także uczenia
się, ale co najważniejsze, to w tym czasie nie można
zapomnieć o Panu Bogu, więc my zawsze staraliśmy
się chwalić Pana za to, co każdego dnia nam daje.

Drodzy rodzice i czytelnicy, zachęcajcie swoich
synów, wnuków aby wstąpili w szeregi ministrantów.

Drogi młody człowieku. Chcesz być kimś wielkim?
Zostań ministrantem!
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Nasze wakacje
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Okiem opiekuna

To już jest koniec!

Ciekawy, piękny i radosny czas wakacji dobiegł końca.
Usłyszeliśmy już pierwszy dzwonek w szkole. Dla
niektórych załamanie psychiczne z tego powodu, a dla
niektórych radość z  nauki, szkolnych przyjaźni.
Czas zatrzymać się na parę sekund i pomyśleć nad
tym, jak wyglądały moje wakacje. W szkole pewnie
będziecie opowiadać o tym, co was spotkało, co
zwiedziliście.

Czy możesz powiedzieć, że to był piękny czas?

Czy zostały ci piękne wspomnienia na całe życie?

Nasza grupa ministrantów zwiedziła wiele ciekawych
miejsc.
Można o tym przeczytać w tym numerze naszej
gazetki i zobaczyć nasze ciekawe zdjęcia.
Zachęcam każdego młodzieńca do tego, aby nie bał
się zostać kimś wielkim, zostać ministrantem!
A może chcesz zostać redaktorem gazetki,
pisać artykuły, tworzyć gazetkę, dawać pomysły,
ulepszać ją?
Nie czekaj więc ani chwili dłużej tylko zostań jednym z
nas!
Powiesz, że nie masz czasu, bo masz dużo
obowiązków szkolnych, domowych itd.?
Zapewniam cię, że jeśli zostaniesz jednym z nas
i będziesz bardzo blisko Boga to zobaczysz, że tego
czasu będziesz miał jeszcze więcej.

Stań się kimś wielkim!
Czekamy na ciebie!

Fr. Savio
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Strefa rozrywki

Miła kolorowanka
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Strefa rozrywki

Połącz wszystkie kropki
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Napisy końcowe

- Do użytku wewnętrznego -Zapraszamy na
zbiórki ministranckie

w każdą sobotę
o godzinie 10:00
przed kościołem.

E-mail:
ministranciwojciech@gmail.com

Facebook:
Ministranci Wojciech

Instagram:
ministrancibytom

Zareklamuj swoje usługi
lub produkty!

Zamów miejsce na reklamę
swojej firmy w gazetce

7Niebo!

Skład redakcyjny:
Mateusz Sklorz, Michał

Kaczmarek, Kuba Syma,
br. Savio Bażan,

Aleksandra Gruszka,
Anna Sobiesiak
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