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Nasi Ministranci

Kuba Syma

wielka radość Kuby

Savio: To może na sam początek krótko się przedstaw.
Kuba: Jestem Kuba. Mam 15 lat i chodzę do szkoły podstawowej nr 9 w Bytomiu. Interesuję się wędkarstwem i
liturgią.
Savio: Co się takiego stało, że zostałeś ministrantem?
Kuba: Kilka lat temu pojechałem na pielgrzymkę z dziećmi komunijnymi i tam spotkałem brata Savio wraz z
ministrantami. Zafascynowało mnie to, jak fajnie się bawią, śmieją itd. Podszedłem do brata i zapytałem, czy
mogę też być ministrantem,a on się ucieszył i zaprosił mnie na zbiórkę.
Savio: Twój ulubiony przedmiot w szkole?
Kuba: wf bracie, heh.
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Nasi Ministranci

Kotlet a'la Kuba to już jest koniec...

Savio: Kilka słów o wspólnocie ministranckiej, do której należysz.
Kuba: Mamy różne wyjazdy przez cały rok, co jest mega fajne. Często też mamy zbiórki w terenie. Wspólnota
jest mała, ale traktujemy się w niej jak bracia. Wzajemnie sobie pomagamy.
Savio: Pełnisz jakieś funkcje?
Kuba: Od niedawna jestem lektorem. Byłem na kursie w naszym klasztorze w Chorzowie, w centrum
młodzieżowym. Zostałem też od niedawna zastępcą opiekuna, czyli prezesem. Prezes to taka funkcja dość
odpowiedzialna, bo trzeba dużo pomagać bratu i doradzać w prowadzeniu grupy.
Savio: Kilka słów o naszych wakacjach ministranckich
Kuba: Bardzo dużo zwiedziliśmy. Mnie najbardziej się podobało, że mogłem mieszkać z innymi ministrantami i
dbać o dom - gotować, sprzątać itd. 
Savio: Jesteś młodym dziennikarzem w projekcie junior media.Jak to jest być dziennikarzem?
Kuba: Bardzo ciężko jest, heh. Ale z drugiej strony jest mega fajnie. Stwarzać gazetkę tak od niczego to wielkie
wyzwanie. Dużo przez to się już nauczyłem.
Savio: Twoje plany na przyszłość.
Kuba: Skończyć szkołę i zostać piekarzem gdyż jest to rodzinną tradycja.
Savio: Zachęć w kilku słowach innych do tego,żeby wystąpili w szeregi ministrantów.
Kuba: Jeśli jesteś w szkole podstawowej, a nawet jeśli jesteś starszy, to nie czekaj dłużej. U nas nie ma czasu
na nudę. Szybko się rozwijamy. Mamy ciekawe zbiórki. Przyjdź i zobacz.
Dzięki Kuba za rozmowę.

Fr. Savio OFM
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Szkoła ministrancka

OBRZĘDY WSTĘPNE

Msza Święta składa się z czterech podstawowych części: obrzędów wstępnych, liturgii Słowa, liturgii
Eucharystycznej, obrzędów zakończenia.

Przebieg pierwszej części Mszy Świętej:

1. Wejście- Na początku procesji idą ministranci z kadzidłem, krzyżem i zapalonymi świecami, za nimi idą
pozostali ministranci, lektor z Księgą Ewangelii i na końcu celebrans. Procesja ma swoją symbolikę: krzyż
jest znakiem przychodzącego Chrystusa, księga Ewangelii zawiera Jego słowo, kapłan jest Jego "ręką",
płonące świece mówią o Nim jako Światłości, a kadzielnica zachęca do wielbienia Go.

2. Ucałowanie ołtarza- dokonuje się przez trzy akty czci: przez pokłon, przez ucałowanie i przez okadzenie
(okadzenie stosuje się przy uroczystościach). Po oddaniu czci ołtarzowi, kapłan udaje się na miejsce
przewodniczenia.

3. Znak Krzyża i pozdrowienie- następują, gdy skończy się śpiew na wejście. Wtedy kapłan i całe
zgromadzenie czynią znak krzyża. Następnie kapłan przez pozdrowienie oznajmia wspólnocie obecność
Pana. Przez to pozdrowienie i odpowiedź ludu ukazuje się misterium zgromadzonego Kościoła". Kapłan wraz
z całym zgromadzeniem, przez wspólny znak krzyża wyznają, że zbawienia oczekują od krzyża
Chrystusowego. Tym znakiem wiary rozpoczyna się każdą czynność liturgiczną, lecz na początku Mszy
św. ma on specjalną wymowę, bo jest Ofiarą krzyża. 

4. Akt pokuty-ma na celu uświadomienie sobie swojej grzeszności, obudzenie szczerego żalu za grzechy, aby
godnie przyjąć słowo Boże, owocnie brać udział we Mszy świętej i otrzymać obfitsze łaski.

5. “Panie zmiłuj się nad nami”- ("Kyrie, eleison"), jako zawołanie błagalne znane było w starożytności
pogańskiej, kierowane do bóstwa lub panującego. Kościół "Kyrie, eleison"wprowadził do swojej liturgii w takim
znaczeniu, w jakim stosował je Paweł Apostoł w swoich listach, kierując je do Chrystusa jako Pana i Boga.
Na wschodzie zawołanie to znane było w litaniach mszalnych,a wliturgii rzymskiejstanowiło mstarą formę
modlitwy powszechnej (używanej do dziś w liturgii Wielkiego Piątku).

6. “Chwała na wysokości Bogu” - ("Gloria in excelsis Deo") jest starożytnym hymnem wielbiącym. Należy on
do licznych hymnów układanych i śpiewanych w pierwotnym Kościele, na wzór psalmów. Hymn Gloria
powstał na wschodzie jako modlitwa poranna. W III wieku na zachodzie włączono go do liturgii mszalnej w
święto Bożego Narodzenia. Nieco później znalazł się we Mszy Wigilii Paschalnej. Papież Symmachus (V-VI
w.) rozszerzył jego stosowanie na wszystkie niedziele, będące cotygodniową Paschą. W liturgii rzymskiej
Gloria było zastrzeżone dla biskupów. Kapłani mogli intonować je tylko w dniu swoich święceń kapłańskich i
w czasie Wigilii Paschalnej. Zastrzeżenie to w liturgii rzymskiej zanikło w XI wieku pod wpływem liturgii
gallikańskiej, gdzie tego zastrzeżenia nie było. Od tego czasu Gloria podkreśla uroczysty charakter liturgii
świątecznej.

7. Kolekta - (oratio) we Mszy świętej jest pierwszą modlitwą kapłana, jako przewodniczącego.
Nazwą "oratio"Rzymianie określali przemówienie. 

Michał Kaczmarek
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Czy warto...?
         … mieć FACEBOOKA?

Długo zastanawiałem się nad tym, jak zacząć ten artykuł i na co konkretnie zwrócić uwagę. Temat Facebooka
bowiem nie jest łatwy, szczególnie wtedy, kiedy jest kierowany do młodej grupy społeczeństwa.
·Jedną ze zbiórek ministranckich zatytułowałem „poznać siebie”. Jak się okazało ciekawy, ale i trudny temat dla
młodych ludzi. Mówiliśmy o tym, jak dziś wygląda dzieciństwo, młodość i jaki dzisiaj jest świat. 
Każdy opowiadał ze swojego punktu widzenia. No i przyszła kolej na mnie. Zacząłem opowiadać o swoim
dzieciństwie.
O tym, że nie było telefonów komórkowych, internetu w domu a nawet komputera, że pojawił się komputer
komodore. Jak z kimś chciało się pogadać lub spotkać, to trzeba było wyjść na dwór. A gry t.o były patyczki, dwa
ognie czy w chowanego wokół bloku. Ministranci nie mogli do końca w to uwierzyć i nazwali ten czas epoką
kamienia. 
Dlaczego o tym piszę? Bo dzisiejszą młodzieżą jak i światem zawładnął Facebook. Jest to przerażające. Bo tak
naprawdę, siedząc w domu możemy rozmawiać z każdym - nawet widząc swojego rozmówcę. A kiedyś trzeba
było wyjść z domu i iść do kolegi. Z mody już dawno wyszły spotkania realne. Nikt z młodych nie widzi życia bez
Internetu czy Facebooka. Czy to już jest choroba?
Czy Facebook jest bezpieczny i czy warto go mieć?
Często młodzież „bije” się ze sobą wzajemnie na ilość znajomych. Czy prawdziwych? NIE. Bo z tych znajomych
zna tylko kilku. Czy więc wiem na 100% kogo mam w gronie znajomych? NIE! Dlaczego? Bowiem dużo kont jest
fałszywych, wirtualnych. Nigdy do końca nie wiemy, co kryje się za danym imieniem czy nazwiskiem. Tym
bardziej, że Facebook ma mocny i dość twardy regulamin. Czy ktoś, zakładając konto na tym profilu, czytał cały
regulamin zanim go zaakceptował? Pewnie nikt. Wiec moim zdaniem nie można się tam czuć bezpiecznie.
Myślałeś kiedyś, co dajesz na swój profil? O czym tam piszesz? I z kim piszesz?
Pewnie większość rzeczy dajesz tam z rozpędu, bo inni dają. Nie chcesz być gorszy. 
To, co dzieje się na portalu Facebook jest przerażające. 
Stawiam dziś przed każdym z was pytanie, na które musicie odpowiedzieć sobie sami. Czy warto mieć
Facebooka?
Czy pomaga ci ten portal w życiu codziennym? 
Bo jeśli tylko spędzasz godziny na tym portalu bez konkretnego celu, to czy nie marnujesz sobie życia,
młodości ?
Młodzież mówi: Nie masz Fejsa, to nie żyjesz.
Ciekawe stwierdzenie. A ilu już młodych straciło życie przez ten portal? Zbyt dużo! Popełnili samobójstwo, bo ich
tam inni znajomi ośmieszyli, albo popełnili samobójstwo grając w popularną grę rekin, która dąży właśnie do
tego,aby popełnić samobójstwo. 
No i co najważniejsze, to - aby założyć ten profil trzeba mieć 18 lat lub zgodę rodziców. 
Ile razy jako rodzic sprawdzałeś ten profil swojemu dziecku?
Czy warto mieć Facebooka?
Chcesz wiedzieć więcej na temat mediów społecznościowych, narkotyków czy innych używek?
Miej kontakt z naszymi ministrantami, bowiem organizują spotkanie poświęcone tej tematyce z ludźmi,którzy się
tym zajmują na co dzień. 
Czy Facebook jest bezpieczny?                                                                                                  fr.Savio Bażan OFM
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Rozmowa z gościem

       Wywiad z bratem Auksencjuszem - misjonarzem
z Ziemi Świętej

1. CO DAJE CI WIARA W BOGA?
 Wiara przede wszystkim jest łaską. Daje mi nadzieję
na życie wieczne, poczucie bezpieczeństwa i
doświadczenie na co dzień Bożej miłości. Dzięki niej
jestem silny do pokonywania codziennych trudności.
Tej wiary uczę się od Maryi, która jest Pełna Łaski.

2. CO SIE STAŁO W TWOIM ŻYCIU, ŻE ZOSTAŁEŚ
BRATEM ZAKONNYM?
 Na pewnym etapie życia młodego człowieka, zawsze
przychodzi czas i pytanie co dalej? I tak samo było ze
mną. Pytałem siebie, co chcę robić dalej i w jaki
sposób chcę się realizować. Pierwsze myśli były, by
założyć rodzinę, ale przyszła także myśl, czy czasem
nie lepsza byłaby służba Bogu. Dałem sobie czas na
rozeznanie i osobistą modlitwę, aby lepiej usłyszeć,
czego ode mnie chce Bóg. I tak po dwóch latach mego
przygotowania i modlitwy wstąpiłem do Zakonu Braci
Mniejszych.

3. CZEMU WYBRAŁEŚ SŁUŻBE W ZAKONIE JAKO
BRAT ZAKONNY A NIE KAPŁAN?
 Podczas każdego rozeznawania powołania bardzo
ważne jest odczytać wolę Boga. Ja nigdy nie myślałem
o kapłaństwie. Od samego początku wiedziałem i tak
czułem w sercu, że Bóg powołuje mnie do bycia
bratem w zakonie. Tak swoje powołanie odczytałem i
jestem pewny, że taką drogę realizacji życia
zakonnego wybrał dla mnie Bóg.

Ziemia Święta

brat Auksencjusz
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Rozmowa z gościem
4. PRACUJESZ NA MISJACH? SKĄD POWOŁANIE ZAKONNE?
 TAK! W Kustodii Ziemi Świętej w naszej pierwszej misji franciszkańskiej.
 Powołanie misyjne jest powołaniem w powołaniu. Podczas mojej formacji zakonnej poznawałem Zakon i jego
formy apostolatu. 
 Jedną z nich są misje. Nowicjat był czasem, gdzie dużo słyszałem o misjach i o potrzebach takiej pracy. Mój
ówczesny wychowawca sam przygotowywał się do pracy misyjnej w Maroko. Pamiętam, także dobrze nasze
spotkanie z o. Dobromirem Jasztalem, który pracuje w Ziemi Świętej. Bardzo dokładnie i interesująco przedstawił
tutejszy apostolat i jego potrzeby. Był to pierwszy impuls i myśl czy czasem nie wyjazd na misje. Decydującym
momentem decyzji, był mój trzyletni pobyt w pustelni franciszkańskiej, gdzie na modlitwie rozeznałem i podjąłem
decyzje o wyjedzie na misje, a konkretnie do Ziemi Świętej.
5. OP0WIESZ COŚ O SWOIJEJ PRACY?
 Nie chcę się skupiać
 tylko na swojej osobie, ale
 chciałbym przedstawić w kilku słowach prace i apostolat braci w kustodii. Jest to wkład wszystkich braci, a jest
ku temu okazja ponieważ w tym roku zakończyliśmy jubileusz 800 lecia obecności braci mniejszych w Ziemi
Świętej.
 Kustodia Ziemi Świętej jest prowincją Zakonu Braci Mniejszych o charakterze międzynarodowym, gdzie
oficjalnym językiem jest włoski. Należą do niej bracia pochodzący z całego świata. Niektórzy wstępują do
Kustodii, inni zaś decydują się na czasową posługę misyjną. Jesteśmy tutaj strażnikami miejsc świętych w
imieniu Kościoła Katolickiego. Bracia podejmują codziennie troskę o sanktuaria, duchowe i materialne dobro
lokalnych wspólnot chrześcijan i licznych grup pielgrzymów. Do naszych sanktuariów pielgrzymują również
pielgrzymi obrządków wschodnich. Na co dzień spotykamy się także z żydami i muzułmanami, gdzie naszym
zadaniem jest być świadkiem Ewangelii gotowymi do dialogu. Od samego początku z potrzeby opieki nad
wiernymi obrządku łacińskiego, bracia zaangażowali się w duszpasterstwo lokalnych wiernych tworząc parafie
języka arabskiego. Duszpasterstwo jest podobne do pracy w każdej innej parafii. Obok wieloletniej opieki
duszpasterskiej arabów, zrodziła się także potrzeba o katolików języka hebrajskiego oraz emigrantów różnego
pochodzenia, którzy przybywają do Ziemi Świętej.
7. CO MOZESZ POWIEDZIEĆ MŁODYM CHŁOPAKOM, KTÓRZY DOKONUJĄ WYBORU ŻYCIOWEGO?
 Myślę, że w obecnych czasach bardzo trudno młodym podjąć decyzje wiążące na całe życie. Dotyczy to
rożnych form powołania. Wybór zawsze potrzebuje czasu i rozeznania bez pośpiechu. Powinno dokonywać się
go na modlitwie z otwartym umysłem i sercem. Życzę wam młodym światła Ducha Świętego na drodze
dokonywania życiowych wyborów.
8.CZY BYCIE MINISTRANTEM TO STRATA CZASU?
 Bycie ministrantem to poznawanie Boga na codzień przez zbliżanie się do Eucharystii. To droga formacji i
osobistej dyscypliny. Czas uczenia się modlitwy i żywej relacji z Panem Bogiem podczas rożnych nabożeństw.
Służba ministrancka uczy przede wszystkim odpowiedzialności za liturgię i drugiego człowieka . Czy to wszystko
możemy nazwać stratą czasu?

Fr. Savio OFM
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Strefa rozrywki
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Nasza tradycja

Godać niy ma gańba
Jan Paweł II powiedział kiedyś : „…Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości,
pielęgnując więzy rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swoją bogatą
tradycję młodemu pokoleniu.”

Mieszkamy w Polsce, ale w tej jej części, która nazywa się Górny Śląsk. Powinniśmy więc dbać o rozwój i
zachowanie dla potomnych wszystkiego, co z tym regionem związane. Język tego regionu to jeden z elementów
niematerialnego dziedzictwa. Dopóki będziemy posługiwać się nim w mowie i piśmie, dopóty nie zginie, a wręcz
przeciwnie – będzie ciągle żywy. Jedni z nas tutaj, na Śląsku się urodzili, inni się przyżenili, a jeszcze inni
przyjechali w poszukiwaniu pracy i już zostali. Dawno, dawno temu prawie wszyscy tu godali. Nikomu to wtedy
nie przeszkadzało. Potem przyszedł taki czas, kiedy Ślązacy zaczęli się uczyć mówić „czysto po polsku” (
literacką polszczyzną).Organizowano nawet specjalne kursy, bo jak ktoś chciał pracować w jakimś urzędzie, to
musiał umieć dobrze po polsku czytać i pisać. Język używany przez Ślązaków nagle był uważany za coś
gorszego, za coś, co jest dobre dla prostaków, niewykwalifikowanych robotników, dla tzw. lumpenproletariatu.
Doszło do tego, że nawet rodzice, chcąc zapewnić dzieciom lepszy start w życie, dbali o to, by dzieci mówiły
czysto po polsku, tym bardziej, że w szkole kładziono na to szczególny nacisk. Wszelkie zakazy „godanio”
jednak na nic się zdały. Przecież godało się w domu, między swoimi, czy też na podwórku z kolegami. I dobrze,
bo dzięki temu śląska mowa przetrwała. Dziś znów jest w rozkwicie. Może niektórym przeszkadza, może są
tacy, którzy się jej wstydzą, ale przecież jest skarbem, który odziedziczyliśmy po przodkach i mamy obowiązek
ten skarb chronić i przekazywać następnym pokoleniom. Możliwe to będzie tylko wtedy, kiedy tu, w naszej małej
ojczyźnie, na Górnym Śląsku, znowu zaczniemy między sobą godać. Nie tylko w domu czy na podwórku, ale też
w szkole, w sklepie, w kościele, wszędzie tam, gdzie się spotykamy. Niy ma gańba podać. ( to nie wstyd mówić
po Śląsku ).Nie wstyd też po śląsku pisać. Przetłumaczono już na śląski wiersze Brzechwy i Tuwima, utwory
Fredry (np. Zemstę),Gogola (Ożenek ) nawet Nowy Testament i wiele innych, powstaje coraz to więcej utworów
literackich pisanych właśnie po śląsku. I trzeba o tym mówić, trzeba się tym chwalić, bo po polsku pisać umie
każdy, a po śląsku tylko niektórzy. Młodzieży – jeśli macie jeszcze wśród swoich krewnych osoby, które
posługują się piękną, śląską mową – uczcie się od nich, spisujcie zapamiętane przez nich słownictwo, godejcie i
piszcie po Śląsku. Dzięki temu zachowacie swoją regionalną tożsamość .

Na zakończenie mały konkurs. Oczywiście z nagrodami dla dwóch najszybszych osób. Przetłumaczcie
następujące śląskie wyrazy :bajukać,ciga,flider,kusik,petronelka,rasistki,szkolorz,zicherka

Aleksandra Gruszka
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Różaniec

Różaniec to modlitwa, w której przychodzimy do Maryi, do Matki. 
Nasza Mamusia Niebieska (takiego określenia używała w listach do swojego męża św. Joanna Beretta Molla),
gdy się z Nią spotykamy w modlitwie Różańcowej uczy nas trwania, przytomności, obecności, abyśmy mogli
żyć tak pięknie jak Ona – pełniąc w życiu wolę Bożą. 
Nie można powiedzieć, że to ja jestem w centrum tej modlitwy: „Zdrowaś Maryjo, ja taki jestem super”. Kontakt z
różańcem sprawia, że stajemy się tacy malutcy… i spoglądamy na siebie od strony pokory. 
Jak chwycić różaniec i bez oporów i żadnych wewnętrznych trudności stać się nagle tak pokornym, aby stanąć
w blasku najpiękniejszej, najłagodniejszej z kobiet? 
Różaniec uczy nas zaangażowania w Słowo. Dziesięciokrotnie powtarzamy modlitwię „Zdrowaś Maryjo”, a w
tym samym czasie przed oczyma duszy przesuwa nam się życie Jezusa, naszego Zbawiciela, kogoś, kto
uwalnia wszystkie nasze troski, wszystkie!, pojedyncze, i też te najmniejsze. Wtedy przez Matkę, przychodzimy
do Syna. Przeplatamy modlitwę do Maryi z modlitwą „Ojcze Nasz” i „Chwała Ojcu”.
Różaniec daje nam siłę. Zapyta ktoś skąd ta siła? Jak to możliwe? Z Różańca płyną różne siły: jedna ze
spotkania z Maryją, inna z wejrzenia wgłąb siebie, ze szczerości w modlitwie, kolejne z pokonywania własnego
lenistwa i z tego, że na 20-30 minut nasz umysł przestaje się rozpraszać „zakupami w Biedronce”, a zamiast
tego ogniskuje się na modlitwie, przez co odpoczywa i umysł i całe nasze ciało. 
Różaniec karmi nasze dusze, umysły i ciała. Spróbujcie kiedyś, wtedy kiedy jesteście już trochę głodni, odmówić
cały Różaniec na klęcząco i zaangażować się w niego. Czy po ukończeniu swojej modlitwy dalej będziecie tacy
głodni?
Warto modlić się na Różańcu całą Rodziną, z bliskimi. „Kto się razem modli, ten razem przetrwa” mówił Jan
Paweł II, mowiła Matka Teresa i inni wielcy święci też mówili. A modlitwa z Maryją i do Maryi przynosi naszym
rodzinom piękne i trwałe owoce. Każda „dziesiątka” jest ważna. Jeżeli nie potrafimy odmówić całego Różańca,
spróbujmy chociaż jedną dziesiątkę. 
Obyśmy byli blisko z Tobą, Matko, podczas każdego „Zdrowaś” i abyśmy przez Twoje piękne, matczyne ręce,
byli przesuwani prosto do jaśniejących Ran Jezusa, w którym mamy nowe życie. Który jest lekarstwem na
każdy nasz grzech, który nie bał się nas kochać aż do końca swojego życia na Ziemi. 
Miej w opiece wszystkie rodziny Naszej Parafii. 

Ania Sobiesiak
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Nasze wycieczki

Bytom jest ładny
Ósmego września po zbiórce brat powiedział, że gdzieś się przejdziemy. Każdy myślał: Gdzie możemy iść po
zbiórce? Wyszliśmy z klasztoru i tak zmierzaliśmy w stronę Placu Akademickiego. Okazało się, że pod placem
znajdują się schrony przeciwlotnicze, a my mamy okazję je zwiedzić. Zeszliśmy pod ziemię i zobaczyliśmy
prawdziwe eksponaty z czasów drugiej wojny światowej. To było naprawdę ciekawe. Kto by pomyślał, że takie
miejsca są tuż obok nas?

Fr. Savio OFM i Mateusz Sklorz

wchodzimy do bunkru no i w środku...
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Wędka i cisza

Wędkarstwo spławikowe jest obok wędkarstwa spiningowego jedną z najpopularnieszych metod stosowanych w
Polsce. Istnieje wiele odmian, jeśli chodzi o wędkarstwo spławikowe. Możemy wyróżnić metodę bata, metodę
odległościową, popularnie zwaną odległościówką. Spławik jest z pewnością moją ulubiona metodą połowu ryb, ten
sposób jest bardzo popularny i znany wśród starszych i bardzo doświadczonych wędkarzy. Nie jest chyba
tajemnicą to, że podstawę wędkarstwa stanowi oczywiście spławik i kluczowa przynęta spławikowa. Innymi
elementami są wędzisko, kołowrotek, żyłka oraz spławik, które to znacznie zwiększają
skuteczność naszego połowu. Spławik to rodzaj optycznego sygnalizatora zachowań wędki pod powierzchnią
wody. W momencie brania spławik porusza się, chwieje i podskakuje, znika pod wodą, żeby zaraz się wynurzyć.
Dla wprawionego wędkarza to znak, co robi ryba z jego przynętą. Taka obserwacja spławika może również
pozwolić z dużym prawdopodobieństwem określić gatunek biorącej ryby, a także sprzyja podjęciu decyzji, kiedy
wykonać zacięcia.

Kuba Syma

zarzucenie czekam na karpia...
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Okiem Opiekuna

Chcesz by usłyszał o tobie świat?
Chcesz być kimś wielkim?

Chcesz być znany i popularny?
Nie wiesz, jak to zrobić?

Zostań ministrantem i młodym dziennikarzem, a cały świat będzie czytał twoje artykuły.

Grupa ministrantów daje ci wiele możliwości rozwoju na każdej płaszczyźnie twojego życia.
Przyjdź, zobacz i zostań.

Twoje życie zmieni się na lepsze. Gwarantuję ci to.

Drodzy rodzice ! Chcecie, aby wasze dziecko rozwijało się blisko Boga? Chcecie, aby wasze dziecko tworzyło
gazetę i brało udział w różnych programach? Chcecie, aby wasze dziecko poznawało świat razem z Bogiem? 
Chcecie razem z waszym dzieckiem chodzić raz w miesiącu na basen, lub grać razem w piłkę? 
Jeśli tak, to przyjdźcie razem z nim na zbiórkę ministrantów.
Zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę w klasztorze o godz. 10:00 – ZAPRASZAMY.

fr. Savio Ofm

wakacje - będzie ten obiad?
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Instrumenty perkusyjne

Instrumenty perkusyjne dzielą się na dwie grupy: idiofony i membranofony. Idiofony to instrumenty, w których
drga cały instrument, a w membranofonach drga napięta membrana. Dźwięk z instrumentów perkusyjnych
wydobywamy przez uderzanie i pocieranie pałkami. 

Membranofony  Idiofony

Bęben wielki, werbel, kotły,
tamburyn

triangel (czyli trójkąt),
Gong, tam-tam, talerze, dzwonki, dzwony, wibrafon, ksylofon,
marimba 

Są różne rodzaje pałek, jak na przykład:

Pałki
Pałeczki
Młotki
Pręty
Miotełki

Piotr Stanisławski



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 2 10/2018 | Strona 15 

WWW.JUNIORMEDIA.PL 7Niebo

Strefa rozrywki

Odpowiedzi z działu strefa rozrywki można wysyłać na nasz adres.
Czekamy do 19 października!

W poprzednim numerze nagrodę wygrały:
Karolina Maniecka oraz Kasia Maniecka
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Napisy końcowe

Zapraszamy na zbiórki ministranckie
w każdą sobotę
o godzinie 10:00
przed kościołem

Naprawdę warto!!!
Przyjdź i zobacz!

E-mail:
ministranciwojciech@gmail.com

Facebook:
Ministranci Wojciech

Strona internetowa:
www.ministranciwojciech.pl

Instagram:
ministrancibytom

Skład redakcyjny:

Mateusz Sklorz, Michał Kaczmarek,
Kuba Syma, br. Savio Bażan OFM,
Aleksandra Gruszka, 
Anna Sobiesiak

Zareklamuj swoje usługi 
lub produkty!

Zamów miejsce na reklamę 
swojej firmy w gazetce 

7Niebo!
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