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Nasi Ministranci
Ksawier Szymacha

Savio : Przedstaw się proszę.
Ksawier: Chodzę do szkoły podstawowej nr 3, mam 11 lat i mieszkam w Bytomiu.
Savio: Jesteś jeszcze kandydatem i teraz w niedziele masz wielkie swięto?
Ksawier: Tak. Będę mianowany na ministranta. I z tego bardzo się cieszę, moja
rodzina także. Kandydatem byłem bardzo długo bo od 2016 roku. Już nie mogę się
doczekać niedzieli.
Savio: Kim jest ministrant? Co ci daje bycie ministrantem?
Ksawier: Ministrant jest bardzo blisko Boga. Służy przy ołtarzu i pełni różne mega
fajne funkcje, których się trzeba nauczyć. Lubię się tego uczyć, daje mi to mega wielką
radość. Nie wstydzę się być ministrantem. Duże fajnych rzeczy można się nauczyć no
i super spędza się wolny czas. Fajna grupa ministrantów no i opiekun też. 
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Nasi Ministranci
Ksawier Szynacha

Savio: Czym się interesujesz?
Ksawier: Piłką nożną.
Savio: Ulubiona drużyna?
Ksawier: Barcelona.
Savio: Ulubiony piłkarz?
Ksawier: Lewandowski.
Savio: Jak lubisz spędzać czas?
Ksawier: Z rodziną. Gramy w różne gry planszowe, chodzimy na spacery, opiekuję się
też młodszym bratem.
Savio: Twój ulubiony przedmiot w szkole?
Ksawier: J. angielski.
Savio: Powiedz coś o naszej wspólnocie.
Ksawier: Bardzo się wzajemnie lubimy i pomagamy sobie nawzajem. Starsi wraz z
opiekunem uczą nas różnych nowych funkcji i to jest fajne. Zbiórki w soboty są
ciekawe. Czasem brat przynosi słodycze i się śmiejemy i wygłupiamy. Często są
ciekawe konferencje.Czasem na te konferencje brat się śmiesznie przebiera.
Organizuje nam dużo fajnych wycieczek,zabiera na basen. 
Savio: Twój ulubiony kolor?
Ksawier: Czarny i czerwony.
Savio: Twoje ulubione danie?
Ksawier: Kotlet, mizeria i ziemniaki.
Savio: Twój ulubiony film?
Ksawier: Straszny film 2

Dziękuje Ksawier za rozmowę i życzę ci jak najszybszego pięcia się w górę po
stopniach ministranckich.

Fr. Savio Bażan OFM
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Szkoła ministrancka

Liturgia Eucharystyczna
Liturgia eucharystyczna to najważniejsza część Mszy, ponieważ  
to w niej chleb i wino zmieniają się w ciało i krew naszego Pana.  Ta
część Mszy składa się z trzech głównych części:

1. Przygotowanie darów- W czasach Nowego Testamentui w pierwszych
wiekach chrześcijanznana była praktyka tzw. dziesięciny - dziesiątą część swoich
zarobków przynoszono do świątyni. Dziś pozostałością tych zwyczajów składania darów
ofiarnych zaobserwować możemy w bardziej uroczystych mszach św., na przykład w
celebrach papieża. Przynoszone są wówczas do ołtarza w procesji z
darami chleb           i wino, naczynia liturgiczne, święte obrazy i inne dary,
które wykorzystane     są dla dobra wiernych. Również podczas
niedzielnej mszy św. we wszystkich kościołach zbierane są ofiary
pieniężne, przeznaczone dla dobra wspólnoty lokalnej, bądź na cele
wyznaczone przez władze kościelne.

2. Modlitwa eucharystyczna- modlitwa zanoszona w czasie liturgii Mszy.
Konsekrowane w trakcie modlitwy eucharystycznej chleb i wino stają        
   się ciałem i krwią Chrystusa. Są znakami sakramentalnymi Jego
śmierci          i zmartwychwstania, przedstawionymi Bogu Ojcu jako
zbawcza, nieskalana Ofiara chwały. Rozdziela się je między uczestników
tej ofiary do spożycia.

3. Obrzędy komunijne - to ostatnia część liturgii eucharystycznej, celem tej
części jest przygotowanie wiernych do komunii jak i samym rozdawaniu
komunii. Zaczyna się od modlitwy “Ojcze nasz” i trwa aż do modlitwy        
   po komunii.                                                        Michał Kaczmarek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczynie_liturgiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
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Czy warto...?

...budować szopkę

W XIII wieku w miejscowości Greccio św. Franciszek po raz pierwszy zbudował szopkę
bożonarodzeniową. Szopka została dobrze przyjęta przez chłopów; przypominała im, że to właśnie
ubodzy pasterze pierwsi ujrzeli narodzonego Pana Jezusa.W następnych wiekach franciszkanie
kontynuowali zwyczaj budowania szopki w swoich świątyniach. . Teraz nawet w kościołach, gdzie są inne
zakony lub po prostu księża diecezjalni jest ona budowana. Ale czy w XXI wieku to jeszcze w ogóle ma
sens? I jak wygląda budowa szopki w naszym kościele?
 
Zapytałem o to pana Mirosława Bańkowskiego.
-Jak długo pomaga Pan w budowie szopki w naszym kościele?
-Mniej więcej od 20 lat.
-Co roku szopka wygląda bardzo podobnie czy różni się?
-To wszystko zależało od osób, które tu przebywały, w większości od franciszkanów, bo każdy miał jakąś
wizję, ale także my, jako lektorzy, jako ministranci mieliśmy możliwość wprowadzania pewnych zmian.
Staraliśmy się, aby żłóbek był co roku inny. Staraliśmy się odnosić do sytuacji realnej, żeby wierni mogli
zauważyć te domy, żeby ta scenografia się odnosiła do tych realnych, które były w tamtych czasach.
-Kto jest teraz najbardziej odpowiedzialny za wygląd szopki?
-Brat Savio.
-Co trzeba przygotować, obmyślić przed budową szopki?
-Jeśli czas na to pozwalał, byli ludzie, to my się przygotowywaliśmy 2, 3 miesiące wcześniej. Ale rzadko to
się zdarzało. Zazwyczaj zaczynaliśmy koło Barbórki i pierwszą rzeczą było wyciągnięcie rusztowania i
zbudowanie szkieletu. Po zbudowaniu szkieletu żłóbka dopiero następowała realizacja pomysłów.
-Ile czasu w ostatnich latach trwała budowa?
-Teraz budowa zaczyna się jeszcze przed adwentem, więc mamy trochę czasu, żeby dużo rzeczy zrobić,
przejrzeć i naprawić.
-Czy według pana warto budować taką dużą szopkę?
-Szopkę zapoczątkował święty Franciszek z Asyżu i dlatego my też budujemy, bo u nas są franciszkanie.
A dlatego jest taka duża, ładna szopka, bo zawsze staraliśmy się by była ona nie gorsza niż w
Panewnikach. I taka rywalizacja nas mobilizowała do zrobienia czegoś pięknego, żeby ludziom pokazać
narodziny Pana Jezusa, te warunki, w jakich się Pan Jezus narodził. Nie w pięknym, złotym pałacu, ale w
szopie.
-Ile osób co roku buduje szopkę?
-Różnie. Czasami się zdarzało, że dwie osoby budowały. Nie ma stałej ekipy. Ostatnio 3, 4 osoby.
Jak widać, szopka to nie tylko ozdoba kościoła, a czas przeznaczony na jej budowanie nie jest czasem
straconym. To wszystko ma głębszy sens, pozwala nam co roku na nowo spojrzeć na tamte wydarzenia i
zastanowić się nad ich znaczeniem. Niestety, tylko kilka osób buduje szopkę w naszym kościele i jest
bardzo ciężko zdążyć z budową do świąt. Czasami trzeba budować przez całą noc. Dlatego zachęcamy
dorosłych dysponujących odrobiną wolnego czasu do włączenia się w to dzieło!
Panu Mirosławowi bardzo dziękuję za wywiad.

Mateusz Sklorz
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Rozmowa z gościem
Wywiad z o. Melchizedekiem, proboszczem naszej parafii

Savio: Jak ojciec odkrył w sobie powołanie i dlaczego wybrał właśnie zakon
franciszkański?
o. Melchizedek: Pochodzę z parafii diecezjalnej, byłem ministrantem od 9 roku życia 
do samej matury. I to ministrantura na pewno pomogła mi odkryć powołanie, a także
opiekunowie i księża z parafii. Na początku nie znałem franciszkanów, więc chciałem
pójść do seminarium. Jeden z naszych opiekunów zawiózł nas na wakacje do
nowicjatu do Miejskiej Górki. No i tam na tych wakacjach pracowaliśmy i modliliśmy
się tak, 
jak przebywający tam zakonnicy. Od tego wszystko się zaczęło. Jeździłem tam już co
roku i tak odkryłem powołanie franciszkańskie.
Savio: Ile lat Ojciec jest już w zakonie?
o. Melchizedek: Wstąpiłem do zakonu 22 czerwca 1998 roku, a więc minęło 20 lat.
Savio: Dlaczego tak mało popularne imię zakonne - Melchizedek?
o. Melchizedek: Dostałem listę imion od magistra postulatu i zacząłem ją przeglądać.
Kiedy przeczytałem to imię to wiedziałem w sercu, że to jest to. Kojarzyłem to imię
 z kościoła z kanonu rzymskiego. 
Savio: Czym się ojciec interesuje?
o. Melchizedek: Generalnie sportem. Lubię oglądać skoki narciarskie i to nie 
od momentu sukcesów Adama Małysza, ale dużo wcześniej. Moje hobby to tenis
stołowy. Savio: Jakieś osiągnięcia w tej dyscyplinie? 
O.Melchizedek : Mam takie małe sukcesy -
 - 3 razy z rzędu zająłem pierwsze miejsce w turnieju diecezjalnym. 
Savio: Był ojciec magistrem postulatu, co to jest za funkcja?
o. Melchizedek: Po 5 latach bycia wikarym parafii w Zabrzu zostałem magistrem
postulatu. Jest to formator początkowy, który przede wszystkim uczy młodych bycia
człowiekiem, katolikiem i powoli uczy ich zasad panujących w zakonie.
Savio:Tutaj, w Bytomiu,jest ojciec proboszczem i gwardianem.Może parę słów o tych
funkcjach?
o. Melchizedek: Tak naprawdę są to dwie różne funkcje. Gwardian jest to posługa
przełożonego domu w danym klasztorze, a proboszcz jest duszpasterzem i zarządcą
parafii.
Savio: Kilka słów o naszej parafii….
o. Melchizedek: Parafia jest malutka. W ramach odwiedzin duszpasterskich
odwiedziłem już wszystkich parafian. Cieszę się, że mogę tutaj posługiwać. Ludzie są
mili, sympatyczni. 
Savio: Ojca ulubione danie?
o. Melchizedek: Lubię gicz cielęcą, baraninę, golonko. Z ryb lubię pstrąga, karpia.
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Rozmowa z gościem

Savio: Jakieś marzenia dotyczące grup parafialnych ?
o. Melchizedek: Jestem zadowolony z każdej grupy w parafii. Jednak moim marzeniem
jest, aby grupa o. Pio bardziej się rozrosła, bo na razie jest kiepsko, jeśli chodzi 
o liczebność. Niestety, nie mamy strikte grupy młodzieżowej. 
Savio: Gazetka ma głównie przekaz dla dzieci i młodzieży,proszę o kilka słów zachęty 
dla nich .
o. Melchizedek: Nie ma nic lepszego jak być blisko ołtarza Pana i jest to wielki
zaszczyt. Nie ma się co nad tym zastanawiać, tylko się zgłaszać i wstępować - chłopcy
do LSO ,
a dziewczyny do grupy Dzieci Maryi.
Savio: Jak zareagowała rodzina na ojca decyzję związaną z wyborem drogi życiowej?
o. Melchizedek: Rodzice na pewno się domyślali, tym bardziej, że ich z tą decyzją
oswajałem, mówiłem o tym.
Savio: Często można zauważyć ojca rodziców w kościele bowiem pochodzi ojciec
 z Siemianowic Śląskich. Jakie to uczucie być tak blisko domu rodzinnego?
o. Melchizedek: Jest to bardzo miłe uczucie. Tym bardziej, że było i tak, że byłem
nawet 300 km od domu. Teraz też mogą liczyć na moją pomoc.
Savio: Wiem, że ojciec jeździ na rowerze.
o. Melchizedek: Najwięcej kilometrów, nawet do 200 robiłem jako kleryk. Teraz to już
mniej. Niestety, rower mi ukradli z korytarza przed pokojem.�
Savio: Czy ojciec ma jakieś marzenia jeśli chodzi o naszą parafię?
o. Melchizedek: Moim marzeniem jest to, by nigdy nie było takiej sytuacji, żeby po
sakramencie komunii czy bierzmowania młodzież odchodziła od Kościoła i parafii. 
A takim marzeniem przyziemnym - aby zaczął się i z sukcesem zakończył remont
kościoła. 
Savio: Często w dni powszednie w kościele jest nas więcej w prezbiterium przy ołtarzu
niż ludzi w ławkach.
o.Melchizedek: Cieszę się, że przy ołtarzu nas jest tak dużo, że są ministranci, a z
drugiej strony jest to dość smutne, że ławki świecą pustkami. Parafia nie jest duża
więc niewiele można oczekiwać, ale chciałbym, aby ludzie bardziej docenili sakrament
Eucharystii.

Z całego serca dziękuję ojcu proboszczowi za ciekawy wywiad. 

Fr. Savio Bażan OFM
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Strefa rozrywki
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Lampion,
adwent i roraty

Lampion

Rozpoczął się czas adwentu. Ważne, abyśmy go dobrze przeżyli. Słowo adwent pochodzi z łaciny
(adventus) i oznacza przyjście. W zależności od roku, długość adwentu różni się, gdyż adwent zawsze
musi zawierać cztery niedziele. Ale po co taki specjalny czas oczekiwania? Przecież i tak każdy czeka na
święta. Na pewno każdy czeka, ale nie chodzi tu tylko o oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia, a o
podejmowanie konkretnych działań. Adwent ma nas nie tylko przygotować do świąt, ale również
uświadomić nam,
 że czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. Przed świętami poza przygotowaniem domu, potraw,
powinniśmy przede wszystkim przygotować swoje serca, aby również 
w nich mógł narodzić się Jezus. Dlatego adwent to szczególny czas. Odbywają się roraty, podczas
których wspominamy Najświętszą Maryję Pannę i to, że przyjęła nowinę 
od archanioła Gabriela, zwiastującego, że zostanie matką Syna Bożego. Jedynie w czasie adwentu na
prezbiterium znajduje się roratka – świeca symbolizująca właśnie Maryję, która niesie Chrystusa –
światłość. Oprócz roratki w kościele znajduje się wieniec adwentowy z czterema świecami
symbolizującymi cztery niedziele adwentu. Na roraty przychodzimy z lampionami, wskazującymi nam
drogę podczas ciemności, jak Chrystus nam wskazuje drogę dobrego postępowania. Lampion także
nawiązuje do przypowieści 
o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. Pojednajmy się
więc z Bogiem i z bliźnimi i bądźmy gotowi na przyjście Pana Jezusa.    

  Mateusz Sklorz
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Nasza tradycja
Święta Bożego Narodzenia

Przed nami Święta Bożego Narodzenia� Obchodzimy je co roku, ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego
one akurat tak wyglądają? Skąd wzięły się te wszystkie świąteczne zwyczaje i co oznaczają? Tu znajdziecie
odpowiedzi na te pytania.
-Data
Dokładna data narodzin Pana Jezusa nie jest znana. Chcąc jednak świętować narodziny Zbawiciela, Kościół
wybrał datę 25 grudnia. Jest to symboliczna data, noc jest wtedy najdłuższa, ale z każdym dniem się skraca, a
dzień jest coraz dłuższy. Symbolizuje to zwycięstwo światła nad ciemnością.
-Wieczerza wigilijna
„Wigilia” oznacza czuwanie. Już w wieczór poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia zasiadamy wszyscy
przy stole, aby oczekiwać przyjścia Pana.
-Pierwsza gwiazdka
Symbolizuje Gwiazdę Betlejemską i zazwyczaj dzieci wypatrują jej, aby rozpocząć świętowanie.
-Opłatek
Na początku wieczerzy dzielimy się ze wszystkimi opłatkiem i składamy sobie życzenia. Opłatek jest symbolem
pojednania i miłości. Opłatek jest w zasadzie bardzo cienkim chlebem. Należy być jak chleb dobrym i
podzielnym. Tradycja łamania się opłatkiem ma korzenie już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy to
podczas mszy błogosławiono chleb, którym się dzielono z bliskimi, krewnymi a także z chorymi.
-Choinka
Zwyczaj ten powstał wśród ludów germańskich. Symbolizuje życie, gdyż drzewa iglaste nie tracą liści na zimę.
Światełka na choince także symbolizują Jezusa Chrystusa, który jest Światłością Świata. Pod choinką znajdują
się prezenty, które nam przynosi Dzieciątko.
-Dodatkowe nakrycie
Na wigilijnym stole powinno się znaleźć dodatkowe nakrycie. Jest to wyraz łączenia się ze wszystkimi
chrześcijanami, tymi, którzy nie mogą świętować, ale także jest to pamięć o naszych bliskich zmarłych.
-Potrawy
Nie wiadomo, skąd właściwie wziął się zwyczaj 12 dań na stole wigilijnym. Teraz liczbę 12 porównuje się z liczbą
Apostołów, ale wcześniej prawdopodobnie dwanaście potraw było dziękczynieniem za dwanaście miesięcy.
-Kolędy
Wspólne śpiewanie kolęd jest wyrazem radości z narodzenia Pana Jezusa i jak opłatek łączy rodzinę.
-Pasterka
Jest to msza o północy, na pamiątkę pasterzy, którzy w nocy zmierzali do szopy, aby ujrzeć narodzonego Pana
Jezusa.
Nie wszędzie święta Bożego Narodzenia wyglądają tak samo. Różne narody mają różne zwyczaje. Gdzieś nie
ubiera się choinki, gdzie indziej się przy niej wspólnie tańczy, gdzieś się spotyka na wieczerzy wigilijnej, gdzie
indziej na obiedzie w Boże Narodzenie. Wiele jest pięknych zwyczajów, które często są pomieszaniem bardzo
starych, nawet jeszcze pogańskich zwyczajów, tradycji przodków i dzisiejszej kultury. Ważne, by o nich nie
zapominać i je pielęgnować.                                                                                         Mateusz Sklorz
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Ciekawe spotkania
Policja i pogotowie ratunkowe

Wakacje szybko się skończyły i nastał wrzesień, a co za tym idzie - pierwsza zbiórka
ministrantów w nowym roku szkolnym.
Jako opiekun zawsze przed nowym rokiem szkolnym obmyślam plan na cały rok
szkolny dla ministrantów.
I tak mnie natchnęło, żeby kilka zbiórek w roku poświęcić na szczególne spotkania -
niespodzianki.
W pierwszej kolejności odwiedziła nas pani policjantka z naszym dzielnicowym i
rozmawialiśmy o zagrożeniach, które są wokół nas, a także o zagrożeniach w świecie
wirtualnym.
Druga zbiórka była poświęcona zdrowiu. Odwiedzili nas ratownicy medyczni.
Uczyliśmy się udzielania pierwszej pomocy i mogliśmy zwiedzić karetkę pogotowia.
Przed nami jeszcze odwiedziny strażaków. 
A na koniec specjalny przewóz tramwajem połączony z opowiadaniem o historii tych
pojazdów szczególnie w naszym mieście.
Drogi młody czytelniku! Drodzy rodzice!
Nie marnujcie swojego czasu, zachęćcie swoje dziecko do bycia ministrantem.
Możecie nawet przyjść z dzieckiem na zbiórkę i zobaczyć, jak to u nas wygląda.
Przyjdź! Zobacz! Naprawdę warto!                                         Fr. Savio Bażan OFM
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Święty Mikołaj

Święty Mikołaj

Prawdziwy św.Mikołaj urodził się w Patarze, na terenie obecnej Turcji około 270 roku. 
Od najmłodszych lat był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle
łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.
Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy
duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków
upraszając 
w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.Te i wiele
innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego beatyfikacji i
na zawsze rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących
pomocy. 
Po śmierci biskupa jego kult zaczął szybko wzrastać.
Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja przyjął się szybko, a 6
grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Ówczesne upominki były
skromniejsze
 od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i
drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą
śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w czerwonym stroju. Taki
wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30.
ubiegłego wieku 
i przetrwał do dzisiaj.
 

Kuba Syma.
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Okiem opiekuna

Z wielką radością dziękuję wam wszystkim za czytanie naszej gazetki.
Rozchodzi się ona w coraz większym nakładzie, więc jest to dla nas wielka radość i dowód na to, że
doceniacie naszą pracę.
 Dziękuję też proboszczowi, ojcu Melchizedekowi, za wszelkie dobro okazywane w sprawach związanych
z wydawaniem gazetki oraz prowadzeniem wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza.
Moje podziękowania kieruję również w stronę rodziców ministrantów, którzy są zaangażowani w
tworzenie gazetki.
Dziękuję także Mateuszowi Sklorzowi, Michałowi Kaczmarkowi , Kubie Symie, Piotrkowi Stanisławskiemu
, ministrantom - redaktorom, którzy piszą artykuły, drukują i składają gazetkę, a także podają wiele
pomysłów. Dziękuje wam za tą ciężką pracę, za to, że jesteście i się w tym kierunku rozwijacie.
Dziękuję pani Aleksandrze i pani Annie, które zajmują się korektą, za poświęcony naszej gazetce czas.
Dziękuję także wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza za obecność - szczególnie na Mszach św. i
wszelkiego rodzaju nabożeństwach. Każdy z was wnosi do naszej wspólnoty wiele dobra. Jesteście
wielcy. Dziękuje wam za odwagę.
Michałowi Kaczmarkowi dziękuję za uczestnictwo w zajęciach najtrudniejszego kursu w diecezji - kursu
ceremoniarza. Brawo Michał!
Dziękuję najstarszym ministrantom - panu Mirkowi Bańkowskiemu , Pawłowi Rotherowi i Bartkowi
Kowalskiemu. Brawo wy! Mimo pracy zawodowej,wielu spraw osobistych,życia rodzinnego wy zawsze
znajdujecie czas na służbę. Oby tak dalej.
Dziękuję całej władzy ministranckiej - Mateuszowi Sklorzowi, Michałowi Kaczmarkowi, Pawłowi Wilkowi. 
Dziękuję Mateuszowi Sklorz za prowadzenie i naukę kandydatów, za to że jest drugim opiekunem i
wykonuje swoją pracę perfekcyjnie. Mimo dużej ilości nauki i przygotowań do matury dalej rozwija się we
wspólnocie LSO. 
Brawo Wy wszyscy. Brawo za wasz trud i poświęcenie. Doceniam to i z całego serca dziękuję.

Wam wszystkim, drodzy czytelnicy, z okazji nadchodzących świąt Bożego narodzenia życzę wielkiej
odwagi do świadczenia w swoim środowisku o naszym Nowonarodzonym Zbawicielu. Niech
Nowonarodzony rodzi się każdego dnia w waszych sercach z coraz większą mocą i siłą.

FR. Savio Bażan OFM
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Święty Tarsycjusz

Wielkie święto ministrantów

Raz w roku ministranci mają swoje wielkie święto patronalne. Jest to dla nich to bardzo ważne święto
ponieważ wtedy odnawiają swoje przyrzeczenia, dostają dyplomy za dobrą służbę, a także obejmują nowe
funkcje.
W tym roku u nas, niestety,było smutno. Kandydatów do mianowania na ministranta mieliśmy kilku, 
ale przyszedł tylko jeden chłopak, dlatego można było zauważyć kilka wolnych krzeseł. Najgorsze w tym
wszystkim jest to, że rodzice im zabraniają chodzić do kościoła.
Wiem, że to co piszę może dla niektórych z was być drastyczne albo niezrozumiałe, ale niestety jest 
to prawda, która mnie, jako opiekuna ministrantów, bardzo mocno boli. Rodzice swoim dzieciom wpajają
do głowy, że nauka jest na 1 miejscu i jeśli masz dużo nauki to nie możesz iść do kościoła. A to Pan Jezus
powinien być na pierwszym miejscu i wtedy wszystko inne będzie miało właściwe miejsce. Czy nauka 
bez Boga ma jakikolwiek sens? Rodzice zabraniający dzieciom chodzić do kościoła mają wielki grzech
zaniedbania. Jak można własnemu dziecku zabraniać iść do kościoła? To tak, jakby rodzice zabronili
swojemu dziecku żyć i mieszkać z własną żoną albo zabraniali jedzenia czy picia, czy nawet spania. 
Czy jest to dobra droga? Niestety, nie. Ale od dłuższego czasu jako opiekun, mocno tego doświadczam. 
Nawet rodzice, którzy mówią, że są wierzący i praktykujący, a nawet należą do różnych wspólnotach
parafialnych, zabraniają własnemu dziecku chodzić do kościoła bo np. musi ćwiczyć grę na instrumencie
czy ma różne egzaminy. Ja, jako młody chłopak, nie wyobrażałem sobie, aby nie poprosić Boga o pomoc
przed egzaminem. Nawet znani piłkarze czy aktorzy, przed ważnym meczem lub nową rolą robią znak
krzyża i się tego nie wstydzą, a u nas w Bytomiu rodzice zabraniają własnym dzieciom relacji z Bogiem 
bo najważniejsza jest szkoła, pójście z tatą na ryby albo wyjazd rodzinny. Czy to nie paradoks? 
Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z osobą wierzącą w Boga i praktykującą.
Ja bym powiedział, że takie właśnie postępowanie ma wiele wspólnego z piekłem i diabłem.
Niech każdy z was weźmie sobie to do serca.
Dziękuję tym, którzy są każdego dnia przy ołtarzu!!!

Fr. Savio Bażan OFM
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Strefa rozrywki
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Napisy końcowe

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

Naprawdę warto!!!
Rozwiązania ze strefy
rozrywki proszę przysyłać
na nasz adres mailowy,
który jest podany na
pierwszej stronie do dnia 
21.12.2018
Czekają specjalne nagrody.

Skład redakcyjny:

Fr. Savio Bażan OFM
Aleksandra Gruszka
Anna Sobiesiak
Mateusz Sklorz
Michał Kaczmarek
Kuba Syma
Piotrek Stanisławski


	ministranci@gmail.com
	W tym numerze  między innymi:   Ciekawy wywiad z proboszczem naszej parafii o. Melchizedekiem Czy warto budować szopki W każdej gazetce mały prezent Strefa rozrywki z nagrodami Nasze tradycje I wiele, wiele innych...

	Nasi Ministranci
	Ksawier Szymacha
	Savio : Przedstaw się proszę. Ksawier: Chodzę do szkoły podstawowej nr 3, mam 11 lat i mieszkam w Bytomiu. Savio: Jesteś jeszcze kandydatem i teraz w niedziele masz wielkie swięto? Ksawier: Tak. Będę mianowany na ministranta. I z tego bardzo się cieszę, moja rodzina także. Kandydatem byłem bardzo długo bo od 2016 roku. Już nie mogę się doczekać niedzieli. Savio: Kim jest ministrant? Co ci daje bycie ministrantem? Ksawier: Ministrant jest bardzo blisko Boga. Służy przy ołtarzu i pełni różne mega fajne funkcje, których się trzeba nauczyć. Lubię się tego uczyć, daje mi to mega wielką radość. Nie wstydzę się być ministrantem. Duże fajnych rzeczy można się nauczyć no i super spędza się wolny czas. Fajna grupa ministrantów no i opiekun też.
	Nasi Ministranci

	Ksawier Szynacha
	Savio: Czym się interesujesz? Ksawier: Piłką nożną. Savio: Ulubiona drużyna? Ksawier: Barcelona. Savio: Ulubiony piłkarz? Ksawier: Lewandowski. Savio: Jak lubisz spędzać czas? Ksawier: Z rodziną. Gramy w różne gry planszowe, chodzimy na spacery, opiekuję się też młodszym bratem. Savio: Twój ulubiony przedmiot w szkole? Ksawier: J. angielski. Savio: Powiedz coś o naszej wspólnocie. Ksawier: Bardzo się wzajemnie lubimy i pomagamy sobie nawzajem. Starsi wraz z opiekunem uczą nas różnych nowych funkcji i to jest fajne. Zbiórki w soboty są ciekawe. Czasem brat przynosi słodycze i się śmiejemy i wygłupiamy. Często są ciekawe konferencje.Czasem na te konferencje brat się śmiesznie przebiera. Organizuje nam dużo fajnych wycieczek,zabiera na basen.  Savio: Twój ulubiony kolor? Ksawier: Czarny i czerwony. Savio: Twoje ulubione danie? Ksawier: Kotlet, mizeria i ziemniaki. Savio: Twój ulubiony film? Ksawier: Straszny film 2
	Dziękuje Ksawier za rozmowę i życzę ci jak najszybszego pięcia się w górę po stopniach ministranckich.
	Fr. Savio Bażan OFM

	Szkoła ministrancka
	Liturgia Eucharystyczna
	Liturgia eucharystyczna to najważniejsza część Mszy, ponieważ   to w niej chleb i wino zmieniają się w ciało i krew naszego Pana.  Ta część Mszy składa się z trzech głównych części:
	Przygotowanie darów- W czasach Nowego Testamentui w pierwszych wiekach chrześcijanznana była praktyka tzw. dziesięciny - dziesiątą część swoich zarobków przynoszono do świątyni. Dziś pozostałością tych zwyczajów składania darów ofiarnych zaobserwować możemy w bardziej uroczystych mszach św., na przykład w celebrach papieża. Przynoszone są wówczas do ołtarza w procesji z darami chleb           i wino, naczynia liturgiczne, święte obrazy i inne dary, które wykorzystane     są dla dobra wiernych. Również podczas niedzielnej mszy św. we wszystkich kościołach zbierane są ofiary pieniężne, przeznaczone dla dobra wspólnoty lokalnej, bądź na cele wyznaczone przez władze kościelne. Modlitwa eucharystyczna- modlitwa zanoszona w czasie liturgii Mszy. Konsekrowane w trakcie modlitwy eucharystycznej chleb i wino stają            się ciałem i krwią Chrystusa. Są znakami sakramentalnymi Jego śmierci          i zmartwychwstania, przedstawionymi Bogu Ojcu jako zbawcza, nieskalana Ofiara chwały. Rozdziela się je między uczestników tej ofiary do spożycia. Obrzędy komunijne - to ostatnia część liturgii eucharystycznej, celem tej części jest przygotowanie wiernych do komunii jak i samym rozdawaniu komunii. Zaczyna się od modlitwy “Ojcze nasz” i trwa aż do modlitwy            po komunii.                                                        Michał Kaczmarek


	Czy warto...?
	...budować szopkę
	W XIII wieku w miejscowości Greccio św. Franciszek po raz pierwszy zbudował szopkę bożonarodzeniową. Szopka została dobrze przyjęta przez chłopów; przypominała im, że to właśnie ubodzy pasterze pierwsi ujrzeli narodzonego Pana Jezusa.W następnych wiekach franciszkanie kontynuowali zwyczaj budowania szopki w swoich świątyniach. . Teraz nawet w kościołach, gdzie są inne zakony lub po prostu księża diecezjalni jest ona budowana. Ale czy w XXI wieku to jeszcze w ogóle ma sens? I jak wygląda budowa szopki w naszym kościele?   Zapytałem o to pana Mirosława Bańkowskiego. -Jak długo pomaga Pan w budowie szopki w naszym kościele? -Mniej więcej od 20 lat. -Co roku szopka wygląda bardzo podobnie czy różni się? -To wszystko zależało od osób, które tu przebywały, w większości od franciszkanów, bo każdy miał jakąś wizję, ale także my, jako lektorzy, jako ministranci mieliśmy możliwość wprowadzania pewnych zmian. Staraliśmy się, aby żłóbek był co roku inny. Staraliśmy się odnosić do sytuacji realnej, żeby wierni mogli zauważyć te domy, żeby ta scenografia się odnosiła do tych realnych, które były w tamtych czasach. -Kto jest teraz najbardziej odpowiedzialny za wygląd szopki? -Brat Savio. -Co trzeba przygotować, obmyślić przed budową szopki? -Jeśli czas na to pozwalał, byli ludzie, to my się przygotowywaliśmy 2, 3 miesiące wcześniej. Ale rzadko to się zdarzało. Zazwyczaj zaczynaliśmy koło Barbórki i pierwszą rzeczą było wyciągnięcie rusztowania i zbudowanie szkieletu. Po zbudowaniu szkieletu żłóbka dopiero następowała realizacja pomysłów. -Ile czasu w ostatnich latach trwała budowa? -Teraz budowa zaczyna się jeszcze przed adwentem, więc mamy trochę czasu, żeby dużo rzeczy zrobić, przejrzeć i naprawić. -Czy według pana warto budować taką dużą szopkę? -Szopkę zapoczątkował święty Franciszek z Asyżu i dlatego my też budujemy, bo u nas są franciszkanie. A dlatego jest taka duża, ładna szopka, bo zawsze staraliśmy się by była ona nie gorsza niż w Panewnikach. I taka rywalizacja nas mobilizowała do zrobienia czegoś pięknego, żeby ludziom pokazać narodziny Pana Jezusa, te warunki, w jakich się Pan Jezus narodził. Nie w pięknym, złotym pałacu, ale w szopie. -Ile osób co roku buduje szopkę? -Różnie. Czasami się zdarzało, że dwie osoby budowały. Nie ma stałej ekipy. Ostatnio 3, 4 osoby. Jak widać, szopka to nie tylko ozdoba kościoła, a czas przeznaczony na jej budowanie nie jest czasem straconym. To wszystko ma głębszy sens, pozwala nam co roku na nowo spojrzeć na tamte wydarzenia i zastanowić się nad ich znaczeniem. Niestety, tylko kilka osób buduje szopkę w naszym kościele i jest bardzo ciężko zdążyć z budową do świąt. Czasami trzeba budować przez całą noc. Dlatego zachęcamy dorosłych dysponujących odrobiną wolnego czasu do włączenia się w to dzieło! Panu Mirosławowi bardzo dziękuję za wywiad. Mateusz Sklorz

	Rozmowa z gościem
	Wywiad z o. Melchizedekiem, proboszczem naszej parafii
	Savio: Jak ojciec odkrył w sobie powołanie i dlaczego wybrał właśnie zakon franciszkański? o. Melchizedek: Pochodzę z parafii diecezjalnej, byłem ministrantem od 9 roku życia
	do samej matury. I to ministrantura na pewno pomogła mi odkryć powołanie, a także opiekunowie i księża z parafii. Na początku nie znałem franciszkanów, więc chciałem pójść do seminarium. Jeden z naszych opiekunów zawiózł nas na wakacje do nowicjatu do Miejskiej Górki. No i tam na tych wakacjach pracowaliśmy i modliliśmy się tak,
	jak przebywający tam zakonnicy. Od tego wszystko się zaczęło. Jeździłem tam już co roku i tak odkryłem powołanie franciszkańskie. Savio: Ile lat Ojciec jest już w zakonie? o. Melchizedek: Wstąpiłem do zakonu 22 czerwca 1998 roku, a więc minęło 20 lat. Savio: Dlaczego tak mało popularne imię zakonne - Melchizedek? o. Melchizedek: Dostałem listę imion od magistra postulatu i zacząłem ją przeglądać. Kiedy przeczytałem to imię to wiedziałem w sercu, że to jest to. Kojarzyłem to imię
	z kościoła z kanonu rzymskiego.  Savio: Czym się ojciec interesuje? o. Melchizedek: Generalnie sportem. Lubię oglądać skoki narciarskie i to nie
	od momentu sukcesów Adama Małysza, ale dużo wcześniej. Moje hobby to tenis stołowy. Savio: Jakieś osiągnięcia w tej dyscyplinie?
	O.Melchizedek : Mam takie małe sukcesy -  - 3 razy z rzędu zająłem pierwsze miejsce w turnieju diecezjalnym.  Savio: Był ojciec magistrem postulatu, co to jest za funkcja? o. Melchizedek: Po 5 latach bycia wikarym parafii w Zabrzu zostałem magistrem postulatu. Jest to formator początkowy, który przede wszystkim uczy młodych bycia człowiekiem, katolikiem i powoli uczy ich zasad panujących w zakonie. Savio:Tutaj, w Bytomiu,jest ojciec proboszczem i gwardianem.Może parę słów o tych funkcjach? o. Melchizedek: Tak naprawdę są to dwie różne funkcje. Gwardian jest to posługa przełożonego domu w danym klasztorze, a proboszcz jest duszpasterzem i zarządcą parafii.
	Savio: Kilka słów o naszej parafii…. o. Melchizedek: Parafia jest malutka. W ramach odwiedzin duszpasterskich odwiedziłem już wszystkich parafian. Cieszę się, że mogę tutaj posługiwać. Ludzie są mili, sympatyczni.  Savio: Ojca ulubione danie? o. Melchizedek: Lubię gicz cielęcą, baraninę, golonko. Z ryb lubię pstrąga, karpia.


	Rozmowa z gościem
	Savio: Jakieś marzenia dotyczące grup parafialnych ? o. Melchizedek: Jestem zadowolony z każdej grupy w parafii. Jednak moim marzeniem jest, aby grupa o. Pio bardziej się rozrosła, bo na razie jest kiepsko, jeśli chodzi
	o liczebność. Niestety, nie mamy strikte grupy młodzieżowej.  Savio: Gazetka ma głównie przekaz dla dzieci i młodzieży,proszę o kilka słów zachęty
	dla nich . o. Melchizedek: Nie ma nic lepszego jak być blisko ołtarza Pana i jest to wielki zaszczyt. Nie ma się co nad tym zastanawiać, tylko się zgłaszać i wstępować - chłopcy do LSO ,
	a dziewczyny do grupy Dzieci Maryi. Savio: Jak zareagowała rodzina na ojca decyzję związaną z wyborem drogi życiowej? o. Melchizedek: Rodzice na pewno się domyślali, tym bardziej, że ich z tą decyzją oswajałem, mówiłem o tym. Savio: Często można zauważyć ojca rodziców w kościele bowiem pochodzi ojciec
	z Siemianowic Śląskich. Jakie to uczucie być tak blisko domu rodzinnego? o. Melchizedek: Jest to bardzo miłe uczucie. Tym bardziej, że było i tak, że byłem nawet 300 km od domu. Teraz też mogą liczyć na moją pomoc. Savio: Wiem, że ojciec jeździ na rowerze. o. Melchizedek: Najwięcej kilometrów, nawet do 200 robiłem jako kleryk. Teraz to już mniej. Niestety, rower mi ukradli z korytarza przed pokojem.😊 Savio: Czy ojciec ma jakieś marzenia jeśli chodzi o naszą parafię? o. Melchizedek: Moim marzeniem jest to, by nigdy nie było takiej sytuacji, żeby po sakramencie komunii czy bierzmowania młodzież odchodziła od Kościoła i parafii.
	A takim marzeniem przyziemnym - aby zaczął się i z sukcesem zakończył remont kościoła.  Savio: Często w dni powszednie w kościele jest nas więcej w prezbiterium przy ołtarzu niż ludzi w ławkach. o.Melchizedek: Cieszę się, że przy ołtarzu nas jest tak dużo, że są ministranci, a z drugiej strony jest to dość smutne, że ławki świecą pustkami. Parafia nie jest duża więc niewiele można oczekiwać, ale chciałbym, aby ludzie bardziej docenili sakrament Eucharystii.
	Z całego serca dziękuję ojcu proboszczowi za ciekawy wywiad.
	Fr. Savio Bażan OFM

	Strefa rozrywki
	Lampion, adwent i roraty
	Lampion
	Rozpoczął się czas adwentu. Ważne, abyśmy go dobrze przeżyli. Słowo adwent pochodzi z łaciny (adventus) i oznacza przyjście. W zależności od roku, długość adwentu różni się, gdyż adwent zawsze musi zawierać cztery niedziele. Ale po co taki specjalny czas oczekiwania? Przecież i tak każdy czeka na święta. Na pewno każdy czeka, ale nie chodzi tu tylko o oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia, a o podejmowanie konkretnych działań. Adwent ma nas nie tylko przygotować do świąt, ale również uświadomić nam,  że czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. Przed świętami poza przygotowaniem domu, potraw, powinniśmy przede wszystkim przygotować swoje serca, aby również  w nich mógł narodzić się Jezus. Dlatego adwent to szczególny czas. Odbywają się roraty, podczas których wspominamy Najświętszą Maryję Pannę i to, że przyjęła nowinę  od archanioła Gabriela, zwiastującego, że zostanie matką Syna Bożego. Jedynie w czasie adwentu na prezbiterium znajduje się roratka – świeca symbolizująca właśnie Maryję, która niesie Chrystusa – światłość. Oprócz roratki w kościele znajduje się wieniec adwentowy z czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentu. Na roraty przychodzimy z lampionami, wskazującymi nam drogę podczas ciemności, jak Chrystus nam wskazuje drogę dobrego postępowania. Lampion także nawiązuje do przypowieści  o roztropnych pannach, które z płonącymi lampami oczekiwały na przyjście Oblubieńca. Pojednajmy się więc z Bogiem i z bliźnimi i bądźmy gotowi na przyjście Pana Jezusa.
	Mateusz Sklorz
	Nasza tradycja

	Święta Bożego Narodzenia
	Ciekawe spotkania
	Policja i pogotowie ratunkowe
	Wakacje szybko się skończyły i nastał wrzesień, a co za tym idzie - pierwsza zbiórka ministrantów w nowym roku szkolnym. Jako opiekun zawsze przed nowym rokiem szkolnym obmyślam plan na cały rok szkolny dla ministrantów. I tak mnie natchnęło, żeby kilka zbiórek w roku poświęcić na szczególne spotkania - niespodzianki. W pierwszej kolejności odwiedziła nas pani policjantka z naszym dzielnicowym i rozmawialiśmy o zagrożeniach, które są wokół nas, a także o zagrożeniach w świecie wirtualnym. Druga zbiórka była poświęcona zdrowiu. Odwiedzili nas ratownicy medyczni. Uczyliśmy się udzielania pierwszej pomocy i mogliśmy zwiedzić karetkę pogotowia. Przed nami jeszcze odwiedziny strażaków.  A na koniec specjalny przewóz tramwajem połączony z opowiadaniem o historii tych pojazdów szczególnie w naszym mieście. Drogi młody czytelniku! Drodzy rodzice! Nie marnujcie swojego czasu, zachęćcie swoje dziecko do bycia ministrantem. Możecie nawet przyjść z dzieckiem na zbiórkę i zobaczyć, jak to u nas wygląda. Przyjdź! Zobacz! Naprawdę warto!                                         Fr. Savio Bażan OFM

	Święty Mikołaj
	Święty Mikołaj
	Prawdziwy św.Mikołaj urodził się w Patarze, na terenie obecnej Turcji około 270 roku.
	Od najmłodszych lat był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając
	w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.Te i wiele innych cudownych historii o życiu biskupa Miry przyczyniły się do jego beatyfikacji i na zawsze rozsławiły imię Mikołaja jako orędownika biednych i potrzebujących pomocy.
	Po śmierci biskupa jego kult zaczął szybko wzrastać. Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja przyjął się szybko, a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Ówczesne upominki były skromniejsze
	od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w czerwonym stroju. Taki wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku
	i przetrwał do dzisiaj.
	Kuba Syma.

	Okiem opiekuna
	Z wielką radością dziękuję wam wszystkim za czytanie naszej gazetki. Rozchodzi się ona w coraz większym nakładzie, więc jest to dla nas wielka radość i dowód na to, że doceniacie naszą pracę.  Dziękuję też proboszczowi, ojcu Melchizedekowi, za wszelkie dobro okazywane w sprawach związanych z wydawaniem gazetki oraz prowadzeniem wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. Moje podziękowania kieruję również w stronę rodziców ministrantów, którzy są zaangażowani w tworzenie gazetki. Dziękuję także Mateuszowi Sklorzowi, Michałowi Kaczmarkowi , Kubie Symie, Piotrkowi Stanisławskiemu , ministrantom - redaktorom, którzy piszą artykuły, drukują i składają gazetkę, a także podają wiele pomysłów. Dziękuje wam za tą ciężką pracę, za to, że jesteście i się w tym kierunku rozwijacie. Dziękuję pani Aleksandrze i pani Annie, które zajmują się korektą, za poświęcony naszej gazetce czas. Dziękuję także wspólnocie Liturgicznej Służby Ołtarza za obecność - szczególnie na Mszach św. i wszelkiego rodzaju nabożeństwach. Każdy z was wnosi do naszej wspólnoty wiele dobra. Jesteście wielcy. Dziękuje wam za odwagę. Michałowi Kaczmarkowi dziękuję za uczestnictwo w zajęciach najtrudniejszego kursu w diecezji - kursu ceremoniarza. Brawo Michał! Dziękuję najstarszym ministrantom - panu Mirkowi Bańkowskiemu , Pawłowi Rotherowi i Bartkowi Kowalskiemu. Brawo wy! Mimo pracy zawodowej,wielu spraw osobistych,życia rodzinnego wy zawsze znajdujecie czas na służbę. Oby tak dalej. Dziękuję całej władzy ministranckiej - Mateuszowi Sklorzowi, Michałowi Kaczmarkowi, Pawłowi Wilkowi.  Dziękuję Mateuszowi Sklorz za prowadzenie i naukę kandydatów, za to że jest drugim opiekunem i wykonuje swoją pracę perfekcyjnie. Mimo dużej ilości nauki i przygotowań do matury dalej rozwija się we wspólnocie LSO.  Brawo Wy wszyscy. Brawo za wasz trud i poświęcenie. Doceniam to i z całego serca dziękuję.
	Wam wszystkim, drodzy czytelnicy, z okazji nadchodzących świąt Bożego narodzenia życzę wielkiej odwagi do świadczenia w swoim środowisku o naszym Nowonarodzonym Zbawicielu. Niech Nowonarodzony rodzi się każdego dnia w waszych sercach z coraz większą mocą i siłą.
	FR. Savio Bażan OFM

	Święty Tarsycjusz
	Wielkie święto ministrantów
	Raz w roku ministranci mają swoje wielkie święto patronalne. Jest to dla nich to bardzo ważne święto ponieważ wtedy odnawiają swoje przyrzeczenia, dostają dyplomy za dobrą służbę, a także obejmują nowe funkcje. W tym roku u nas, niestety,było smutno. Kandydatów do mianowania na ministranta mieliśmy kilku,
	ale przyszedł tylko jeden chłopak, dlatego można było zauważyć kilka wolnych krzeseł. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że rodzice im zabraniają chodzić do kościoła. Wiem, że to co piszę może dla niektórych z was być drastyczne albo niezrozumiałe, ale niestety jest
	to prawda, która mnie, jako opiekuna ministrantów, bardzo mocno boli. Rodzice swoim dzieciom wpajają do głowy, że nauka jest na 1 miejscu i jeśli masz dużo nauki to nie możesz iść do kościoła. A to Pan Jezus powinien być na pierwszym miejscu i wtedy wszystko inne będzie miało właściwe miejsce. Czy nauka
	bez Boga ma jakikolwiek sens? Rodzice zabraniający dzieciom chodzić do kościoła mają wielki grzech zaniedbania. Jak można własnemu dziecku zabraniać iść do kościoła? To tak, jakby rodzice zabronili swojemu dziecku żyć i mieszkać z własną żoną albo zabraniali jedzenia czy picia, czy nawet spania.
	Czy jest to dobra droga? Niestety, nie. Ale od dłuższego czasu jako opiekun, mocno tego doświadczam.  Nawet rodzice, którzy mówią, że są wierzący i praktykujący, a nawet należą do różnych wspólnotach parafialnych, zabraniają własnemu dziecku chodzić do kościoła bo np. musi ćwiczyć grę na instrumencie czy ma różne egzaminy. Ja, jako młody chłopak, nie wyobrażałem sobie, aby nie poprosić Boga o pomoc przed egzaminem. Nawet znani piłkarze czy aktorzy, przed ważnym meczem lub nową rolą robią znak krzyża i się tego nie wstydzą, a u nas w Bytomiu rodzice zabraniają własnym dzieciom relacji z Bogiem
	bo najważniejsza jest szkoła, pójście z tatą na ryby albo wyjazd rodzinny. Czy to nie paradoks?  Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z osobą wierzącą w Boga i praktykującą. Ja bym powiedział, że takie właśnie postępowanie ma wiele wspólnego z piekłem i diabłem. Niech każdy z was weźmie sobie to do serca. Dziękuję tym, którzy są każdego dnia przy ołtarzu!!!

	Fr. Savio Bażan OFM
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	Zapraszamy na zbiórki ministranckie w każdą sobotę o godzinie 10:00 przed kościołem Naprawdę warto!!!
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