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zwiedzamy tramwaje

W tym numerze
 między innymi:
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misjonarzem z Boliwii
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W każdej gazetce coś słodkiego, dla
każdego
Wszystkich świętych
Nasze wycieczki
i wiele wiele innych....



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 3 11/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PL7Niebo

Nasi Ministranci

Paweł Wilk

Savio: Przedstaw się, proszę
Paweł: Mam 13 lat i jestem uczniem siódmej klasy jednej z bytomskich szkół
Savio: Czym się interesujesz?
Paweł: Wszystkim,co dotyczy straży pożarnej.Poza tym lubię czytać książki,oglądać filmy oraz fascynuje
mnie gotowanie
Savio: Opowiedz coś o tej straży
Paweł: Już od około 8 lat interesuję się strażą i chcę w przyszłości zostać strażakiem. Czytam dużo książek o
tej tematyce i czasem zdarza mi się brać udział w konkursach dotyczących działalności straży pożarnej
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Nasi Ministranci

Paweł Wilk

Savio: Od kiedy jesteś ministrantem?
Paweł: Krótko, bo dopiero od roku
Savio: Jak ci jest w naszej grupie?
Paweł: Świetnie, bracie☺
Savio: Co byś powiedział o naszej wspólnocie?
Paweł: Jest super opiekun, można się nauczyć wielu rzeczy
Savio: Co robicie jako ministranci? Czy tylko służycie przy ołtarzu?
Paweł: Nie. Chodzimy na spacery, wyjeżdżamy na wycieczki, zwiedzamy Bytom i świat.
Savio: Zachęć teraz innych do bycia ministrantem
Paweł: To tak trudno,Ale spróbuję: -Młody człowieku, jeśli nie chcesz zmarnować swojego dzieciństwa to przyjdź
do nas. Nie bądź zamknięty w domu, nie pozwól,aby twoi znajomi cię ograniczali.
Savio: Co ci daje bycie ministrantem?
Paweł: Radość, zgłębienie wiary, poczucie swojej wartości.
Savio: Jaki lubisz kolor?
Paweł: Zielony i niebieski
Savio: Jesteś skarbnikiem ministrantów
Paweł: Cieszę się, że mogę robić coś więcej, jest to bardzo poważna funkcja.Dla mnie to duże wyróżnienie
Savio: Trenujesz piłkę ręczną?
Paweł: Tak, daje mi to dużo radości. Ale ogarniam sytuację i daję radę być i ministrantem i sportowcem mimo
tego,że mam dużo obowiązków.Przynajmniej nie mam czasu na nudę.

Dziękuję za rozmowę.                                                                                                                      Fr. Savio OFM
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Szkoła ministrancka

Liturgia Słowa 
LITURGIA SŁOWA

Ostatnio opisywałem obrzędy wstępne, w tym artykule opiszę o Liturgię słowa. Dzieli się ona na siedem części:

       1.Pierwsze czytanie- W czasie niedzielnej lub świątecznej Mszy występują w ramach liturgii słowa dwa
czytania i Ewangelia: pierwsze pochodzi ze Starego Testamentu lub Dziejów Apostolskich.

       2.Psalm responsoryjny- Tekst pochodzi najczęściej z Księgi Psalmów. Wykonywany jest z miejsca
proklamowania słowa Bożego, przez jednego psałterzystę, czyli specjalnie przygotowanego kantora. Psalm
powinien być zaśpiewany, choć można go wyrecytować. Unika się recytowania szczególnie w niedzielę i święta.
Musi być zachowana forma psalmu. Zabronione jest zastępowanie psalmu pieśnią. W polskim
wydaniu lekcjonarza psalmy zostały zamieszczone w formie responsoryjnej, z jedenastozgłoskowymi refrenami
według pomysłu Jerzego Kosko.

        3.Drugie czytanie- to czytanie pochodzi z Nowego Testamentu- najczęściej z listów apostolskich lub
Apokalipsy. (to czytanie jest czytane tylko w niedziele i święta)

        4.Aklamacja czyli tzw. Alleluja- Wykonywana przed odczytaniem Ewangelii. Aklamacja ta jest świadectwem
przygotowania i chęci wiernych do wysłuchania Słowa Boga. Wykonywana jest w sposób
uroczysty śpiewem(jako część uroczystą można ją pominąć, jeżeli nie jest śpiewana). Zwykle jest to dwu- lub
trzykrotnie powtórzone słowo Alleluja. Po aklamacji wykonuje się werset nawiązujący do czytanej Ewangelii, po
czym powtarza się aklamację.
        5.Ewangelia- w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą
nowinę. Czytana jest tylko z ewangelii wg św. Jana, Łukasza, Marka, Mateusza.

       6.Wyznanie wiary- mówione przez wiernych “ Wierzę w Boga Ojca”

       7.Modlitwa powszechna  - modlitwa polegająca na czytaniu wezwań przez diakona (lub lektora, jeżeli nie ma
diakona) i odpowiadaniu ludu “ wysłuchaj nas Panie”

Michał Kaczmarek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia_s%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Psalm%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kantor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lekcjonarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kosko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Apiew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alleluja
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Cz warto...?

… być ministrantem

   Trudne pytanie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie jednoznacznie. Ja jestem ministrantem już od 6 lat i
jakieś swoje zdanie mogę wypowiedzieć. Pierwsze co mogę powiedzieć to, że bycie ministrantem to ciągła
nauka i poznawanie Boga wiem, brzmi trochę strasznie, ale gwarantuję wam, że może być to naprawdę fajne. 
Teraz wypisze plusy, które ja widzę w byciu ministrantem:

1.Poznawanie nowych ludzi
2.Ciekawe zbiórki
3.Służba przy ołtarzu 
4.Super wyjazdy wakacyjne i feriowe 
5.Spędzanie ze sobą czasu
6.Kursy
7.Bycie jeszcze bliżej Boga, Itd.. 
Minusy:

1.BRAK
     Minusów nie ma. Może tylko to, że jak już się zobowiązałeś to trzeba chodzić (choć czasami naprawdę się nie
chce). Ale skoro jestem już ministrantem 6 lat i nie mam zamiaru odejść to warto być ministrantem. Poznałem
dużo fajnych ludzi, nauczyłem się mnóstwa rzeczy, a przede wszystkim bardziej poznałem Boga i to nie
wszystko, bo wszyscy uczymy się przez całe życie.
 

Michał Kaczmarek
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Rozmowa z gościem

Savio: Jak to było u ojca z powołaniem ?
Gość: Pamiętam jak dziś. Szedłem do pracy na kopalnię Staszic. Wtedy padał śnieg. Słyszałem słowa :
„Idź za mną”. Powoli to we mnie dojrzewało - przez rok. 
Wszystko odbywało się na terenie parafii franciszkańskiej w Chorzowie, tam też chodziłem do
kościoła,więc miałem kontakt z braćmi. Zresztą pomagałem im w parafii.
Savio: To ile już lat w zakonie?
Gość:W 1976 roku rozpoczął się nowicjat, więc dużo…. Śmiech.
Savio: Wiem, że trafił ojciec tutaj, do Bytomia
Gość: Zaraz po święceniach poszedłem do Wielunia i byłem tam około 3 miesięcy,a potem zostałem
skierowany do Bytomia. 
Savio: Jak ojciec wspomina pobyt w Bytomiu?
Gość: Bardzo fajnie. Robota wrzała. Często sobie wspominam Bytom. Tutaj spędziłem pierwsze lata
swojego kapłaństwa.

Rozmowa z o. Sykstusem Gajdą 
misjonarzem z Boliwii



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 3 11/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL 7Niebo

Rozmowa z gościem

Savio: Czemu akurat misje i czemu Boliwia?
Gość: Dlatego, że w tym momencie wysyłano braci do Zairu lub Boliwii. Ja już chciałem jechać od pierwszego
roku studiów.
Savio: Teraz są poważne przygotowania w Warszawie, które trwają rok. A jak to wyglądało kiedyś?
Gość: Jechało się bez żadnego przygotowania.
Savio: Jak się pracuje w Boliwii?
Gość: Staramy się budować struktury parafialne aby potem parafie mogli przejąć księża diecezjalni. Często nas
też zmieniają.
Savio: Jakieś śmieszne sytuacje na misjach?
Gość: W Boliwii czas się zatrzymał… śmiech. Jedna pani kiedyś przychodzi do mnie po południu i pyta się, o
której będzie Msza święta z godziny 10:00 .. śmiech… Oni nie mają zegarków. I oni mówią: Wy macie zegarki, a
my mamy czas ha,ha,ha...
Savio: Ta gazetka jest skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Proszę o kilka słów zachęty dla nich.
Gość: Bycie ministrantem to kuźnia powołań. 
Savio: Czy ojcu było ciężko wyjechać?
Gość: Kilka pierwszych miesięcy było trudno. Teraz to Boliwia stała się moją drugą ojczyzną.

Z całego serca dziękuję za rozmowę.

Fr. Savio OFM
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Strefa rozrywki

Jak zawsze na koniec zapraszamy do wysyłania na nasz adres e-mail 
rozwiązań krzyżówki( do 16.11.2018r.),

 bo są do wygrania 3 małe nagrody. 

W poprzednim numerze wygrała:

Karolina Maniecka

GRATULUJEMY
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Nasza tradycja

Uroczystość Wszystkich Świętych

                Uroczystość wszystkich świętych obchodzona jest w dniu 1 listopada. W swojej treści jest ona
połączona z Dniem Zadusznym. Uroczystość Wszystkich Świętych prawdopodobnie wywodzi się ze
wspominania w jednym, wybranym dniu, wszystkich męczenników chrześcijańskich. W tym dniu wyrażamy to,
że wierzymy w obcowanie świętych i przypominamy sobie, że każdy z nas jest powołany do bycia świętym. 
              W święto wszystkich świętych i w D z i e ń  Z a d u s z n y przychodzimy na cmentarze, aby na grobach
naszych bliskich zmarłych położyć palące się znicze, kwiaty, czasem rzeźbę, lub inną ozdobę. Odwiedzając
cmentarze w tych dniach modlimy się za ludzi, którzy odeszli do pana Boga i za dusze w czyśćcu cierpiące. 
W całej Polsce ludzie podróżują na groby swoich bliskich, odwiedzają się i wspominają zmarłych członków
rodziny. W tym roku po raz pierwszy w życiu uczestniczyłem w uroczystej Mszy świętej, która odbyła się na
cmentarzu. Wszyscy ludzie stali przy grobach swoich bliskich. Po Mszy odbyła się 5-częściowa procesja wokół
cmentarza z rozbudowanymi modlitwami za zmarłych. 
     A na koniec fragment I czytania, pochodzący z rozdziału siódmego Apokalipsy św. Jana. „[…]Potem
ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógłnikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i
języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani sąw białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem
donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka». A wszyscy
aniołowie stanęli wokółtronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon
oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i
potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».”

Piotr Stanisławski

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik
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Nasze Helołin...

           Czy ktoś z was wie, co to jest halloween i skąd to „coś” się wzięło w naszym kraju?

         To nie jest nasza tradycja. Halloween przyszło do nas z zagranicy.
Można śmiało powiedzieć, że halloween jest bardzo mocno szatańskie. Polega na przebieraniu się w dziwne,
straszne i ciemne stroje przywołujące szatana. Nie każdy, niestety, zdaje sobie z tego sprawę, dlatego że jest to
dobry pretekst do zabawy. Nie jest to nasza tradycja ani nic dobrego. Więc czy powinniśmy czcić szatana?
Oczywiście że nie, a halloween na tym właśnie polega.

           Ministranci sprzeciwiają się temu promując kult świętych.

           Wszyscy święci balują w niebie…

            31 października, czyli w wigilię Wszystkich Świętych uczestniczyliśmy w procesji Wszystkich Świętych
ulicami Bytomia. Potem, i może to być dla wielu z was dziwne, zorganizowałem wraz z o. Salomonem „noc
świętych” dla ministrantów i grupy Dzieci Maryi. Spaliśmy w klasztorze, a tak naprawdę nie spaliśmy. A
dlaczego? 
O godzinie 22:00 poszliśmy zatańczyć na nasz bytomski rynek i, ku naszemu zdziwieniu, mieliśmy widownię –
ludzi, których to zainteresowało i przyszli zobaczyć jak tańczymy. Czemu taniec w nocy na rynku? Odpowiedź
jest bardzo prosta, aby świętować dzień Wszystkich Świętych. Potem wróciliśmy do klasztoru, aby przygotować
się do Mszy świętej, którą o.Salomon odprawił dla nas w kościele o godzinie 24:00.No i potem już świętowanie do
samego rana. Oglądaliśmy filmy, jedliśmy słodycze, graliśmy w gry planszowe i cieszyliśmy się swoją
obecnością a w zasadzie obecnością świętych wśród nas. Bowiem w dzień Wszystkich Świętych każdy z nas
ma swoje imieniny. Było więc dobre jedzenie i dobre słodycze.

Takie świętowanie jest najlepsze. Warto się przebierać za osoby święte!!! 

Zachęcam każdego z was-przyłącz się do nas. Wiele zyskasz a nic nie stracisz!!! 

Fr.Savio OFM
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Świętujemy

11 listopada 1918 roku – setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

  W 1918 roku, po123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość – spełniło się wielkie marzenie wielu pokoleń
Polaków. Oficjalnym, państwowym świętem dzień 11 listopada został ustanowiony ustawą z 23 IV 1937 roku.
Data ta została wybrana nieprzypadkowo. Tego dnia w 1918 roku Józef Piłsudski objął władzę nad polskimi siłami
zbrojnymi. Również wtedy rozbrajano w stolicy niemiecki garnizon, a we Francji w tym samym czasie podpisano
zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Dla podkreślenia rangi tego święta i w celu obchodzenia jego
rocznicy postanowiono, że Narodowe Święto Niepodległości będzie dniem wolnym od pracy. Czy ma to dla nas
jakiekolwiek znaczenie ? Większość z nas urodziła się w Polsce. To właśnie tu rośniemy, zbieramy
doświadczenia, dokonujemy wyboru wartości i światopoglądu. Czy wiemy, komu to zawdzięczamy ? Może
warto poszukać wiadomości o tych, którzy tworzyli zręby polskiej niepodległości ? Takie nazwiska jak Piłsudski,
Dmowski, Paderewski, Witos nie powinny być dla żadnego Polaka pustym dźwiękiem, bo to w dużej mierze im
zawdzięczamy to, że dziś żyjemy w niepodległej Polsce. I nie tylko im. Duchowni kościoła katolickiego również
aktywnie wspierali dążenia do wolności. Walczyli o wolną Polskę słowem z ambon i czynem na polach bitew.
Parafie i zakony przechowywały pamięć o historii narodu. 

    W tym roku mija 100 lat od chwili, kiedy Polska jest wolnym krajem. W ramach obchodów tej wielkiej rocznicy
przygotowano mnóstwo imprez – koncerty, konkursy, sympozja, ustanowiono odznakę okolicznościową Medal
100 – lecia Odzyskania Niepodległości, ogłoszono też listę osób, które w dniu 11 listopada zostaną pośmiertnie
uhonorowane Orderem Orła Białego. Być może słowa „wolność” i „ojczyzna” oraz „patriotyzm” nic dla nas nie
znaczą, ale może warto zastanowić się nad tym, jak by wyglądało nasze życie, gdyby przed ponad wiekiem nie
było ludzi chcących żyć w wolnej Polsce.

Aleksandra Gruszka
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Okiem Opiekuna

„Śmierdząca sprawa…”

       Od dłuższego czasu męczy mnie i bardzo smuci coś, co się dzieje wokół naszych ministrantów, wokół
naszej parafii. W tym numerze chciałbym się tym z wami podzielić.
Od kilkudziesięciu dni mamy kilku nowych ministrantów, z czego bardzo jako opiekun się cieszę. 

       A wiecie co bardzo mnie smuci?
Że są wyśmiewani z tego właśnie powodu. I uwierzcie mi, że to nie jest miłe. 
Śmieją się z nich znajomi, koledzy – często są to osoby z naszej parafii, które chodzą do naszego kościoła,
które przygotowują się do pierwszej komunii świętej, bierzmowania lub kiedyś się przygotowywali. 

Czemu tak jest? Z czego to wszystko wynika?

       Przede wszystkim z wychowania, z tego co wynoszą ze swoich domów. 
Proszę was! Nie pozwólcie aby dochodziło do czegoś takiego.
Jesteś świadkiem takiego traktowania? Miej odwagę i reaguj.
Czytasz o takich sprawach na Faceboku? To miej odwagę i reaguj. 
To z domu wynosi się wiarę, dobre wychowanie.

Bądź strażnikiem swojej, naszej wiary. 

Fr. Savio OFM
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Nasze wycieczki

Wozy strażackie na rynku

 Na jednej ze zbiórek ministranckich brat opiekun zabrał nas  na rynek, gdyż tam przyjechały różne wozy
strażackie. Można było między innymi wsiąść za kółko, przebrać się za strażaka i potrzymać węża
strażackiego. Zobaczcie zdjęcia! Jak widzicie, ministrantura to nie jest tylko i wyłącznie służba na Mszy. To jest
świetny sposób na życie, nie można się nudzić, dlatego serdecznie was wszystkich zapraszamy!

Mateusz Sklorz
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Strefa rozrywki
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Nasze wycieczki

Świat tramwajów

  22 września w zajezdni tramwajowej na Stroszku zorganizowano dzień otwarty. Nie mogło nas tam zabraknąć!
Poszliśmy na Plac Sikorskiego, skąd ruszała parada różnych zabytkowych wozów tramwajowych. Wsiedliśmy
do najstarszego i ruszyliśmy do zajezdni. Na miejscu można było wejść do zabytkowych tramwajów, obejrzeć
ich różne części, zmienić zwrotnicę, a nawet zabawić się w motorniczego! Oprócz tramwajowych atrakcji była
też policja ze swoim wozem służbowym, pojazdy straży pożarnej i wojska. Można było też postrzelać z karabinu
do tarczy. Gdy wszystko zobaczyliśmy, wróciliśmy jednym z zabytkowych tramwajów do centrum Bytomia.

Mateusz Sklorz
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Napisy końcowe

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

przed kościołem

NAPRAWDĘ WARTO!
PRZYJDŹ I ZOBACZ!
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