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Miesięcznik wydawany przez ministrantów z parafii
Świętego Wojciecha w Bytomiu

W tym numerze między innymi:

Ciekawy wywiad z o. Salomonem -
duszpasterzem naszej Parafii.
Dużo ciekawej rozrywki z
nagrodami.
Jak spędzać wolny czas
O współczesnej młodzieży
I wiele, wiele innych...
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Nasi ministranci

Klaudiusz Kot

Savio: Przedstaw się, proszę
Klaudiusz: Jestem Klaudiusz, mam 15 lat. 
Chodzę do szkoły podstawowej nr 40 w Bytomiu.
Savio: Od kiedy jesteś ministrantem?
Klaudiusz: Hm ,bracie ,chyba od 2013 roku. Dokładnej daty nie pamiętam.
Savio: Jaki masz stopień ministrantury?
Klaudiusz: Mam brązowy kolorek, czyli jestem ministrantem starszym.
Savio: Czym się interesujesz?
Klaudiusz: Piłką ręczną. 
Savio: Grasz w jakiejś drużynie? 
Czy tylko kibicujesz?
Klaudiusz: Gram w klubie UKS Bytom
Savio: Masz jeszcze jakieś zainteresowania?
Klaudiusz: No interesuje się drużyną Polonia Bytom i im kibicuję, 
chodzę na mecze z tatą.
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Nasi ministranci

Klaudiusz Kot

Savio: Co lubisz robić w wolnych chwilach?
Klaudiusz: Poświęcam swój wolny czas na służbę, na bycie ministrantem. Jest to
mega fajne. A poza tym to lubię spać ha, ha, !
Savio: Kilka słów zachęty dla innych żeby zostali ministrantami?
Klaudiusz: No, bracie, takie trudne pytanie.
Savio: Śmiało, Klaudiusz.
Klaudiusz: Dużo się tutaj można nauczyć, nie tylko służby,ale modlitwy, wiary, życia.
Mamy dużo wycieczek, spacerów. Odwiedzają nas różni zaproszeni przez brata
goście. Zapraszam wszystkich, bo warto. 
Savio: Twój ulubiony kolor?
Klaudiusz: Brązowy.
Savio: Co lubisz jeść?
Klaudiusz: Spaghetti
Savio: No popatrz, ja też lubię spaghetti.
Savio: Twoja ulubiona muzyka? Piosenka?
Klaudiusz: Despasito
Savio: Rok temu zdobyłeś prawie wszystkie złote medale na turnieju diecezjalnym. 
Jak ci się to udało?
Klaudiusz: Ha, ha, ha ! mówili że biegam jak rakieta. Lubię biegać i uprawiać sport.
Pewnie mi pomogło to, że gram w drużynie i dużo ćwiczę.

Klaudiusz, bardzo ci dziękuję, że jesteś ministrantem. Dziękuję też Twoim rodzicom za
wszystko, co robią dla naszej wspólnoty. Życzę ci abyś się piął w drabinie
ministrantów. 

Fr. Savio OFM



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 5 01/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PL7Niebo

Szkoła ministrancka

Obrzęd zakończenia Mszy Świętej
Na obrzędy zakończenia Mszy Świętej składają się:
1. Ogłoszenia duszpasterskie
Ogłoszenia duszpasterskie pojawiają się zazwyczaj w niedziele. Mszał Rzymski podkreśla
 że mają one być krótkie. Treść ogłoszeń najczęściej dotyczy życia wspólnoty parafialnej.

2. Pozdrowienie kapłańskie
Kapłan wypowiada słowa „Pan z wami”, a lud odpowiada „I z duchem twoim”.

3. Błogosławieństwo
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty– wypowiadając te słowa kapłan kreśli
znak krzyża nad wiernymi, którzy z kolei wykonują znak krzyża na sobie 
i odpowiadają Amen.
W niektórych dniach i okolicznościach powyższą formułę zastępuje, zgodnie z przepisami,
 inna uroczysta formuła błogosławieństwa bądź modlitwa nad ludem.

4. Rozesłanie 
Kapłan (bądź diakon) wypowiada słowa Idźcie w pokoju Chrystusa, na które zgromadzeni wierni
odpowiadają Bogu niech będą dzięki.

5. Zejście
Zejście może mieć krótką formę (kapłan/kapłani wraz z asystą udają się najkrótszą drogą 
do zakrystii) lub uroczystą (przyjmującą formę procesji). Zejściu towarzyszy pieśń zgodna 
z okresem liturgicznym.
Przed zejściem z prezbiterium do zakrystii kapłani i diakoni, którzy sprawowali liturgię, 
całują ołtarz (tzw. oddanie czci ołtarzowi) i przyklękają przed tabernakulum (gdy w środku jest Przenajświętszy
Sakrament).
Obrzędy zakończenia opuszcza się (bądź podaje się wyłącznie ogłoszenia), kiedy zaraz 
po Mszy Świętej ma miejsce nabożeństwo. Wtedy błogosławieństwo i rozesłanie ludu jest na
końcu następującego po Mszy obrzędu liturgicznego. 

Kuba Syma
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Czy warto ...?
Czy warto się uczyć, być miłym, pomagać

innym?
W dzisiejszych czasach młodzież nie chce się uczyć. Wielu uważa, że nauka nie jest
im potrzebna, że wiedzą już wystarczająco dużo. Nikt nie zastanawia się nad tym, że nauka
jest ważna, a nawet niezbędna. Warto jednak to rozważyć i zastanowić się nad tym.
 Czy warto się uczyć? Czy z nauki coś zyskujemy? Jeśli tak, to co? Czy nauka jest
do czegoś potrzebna? Odpowiadając na te pytania z całą stanowczością stwierdzam,
że nauka jest ważna. Przecież bez szkoły człowiek jest jak baranek na polu, który nie umie
sam nic zrobić, jest bezwolny, opiera się tylko na opini innych. Poza tym bez szkoły człowiek
nie potrafi pisać, czytać, liczyć, ani nie znajdzie zawodu.
Równie ważnym, jak dobre wykształcenie, jest bycie dobrym człowiekiem. 
Bycie dobrym, miłym człowiekiem nie jest łatwe. Żyjemy w XXI wieku, który oferuje nam
wiele brutalnych i okrutnych rozrywek. Współczesne media ukazują człowieka sukcesu jako
osobę przebojową, bezwzględną, nie liczącą się z innymi w dążeniu do celu. Dobro i
uczciwość stały się niemodne oraz „mało praktyczne”. Mimo to znajdują się pośród nas
ludzie, którzy potrafią wyłamać się. Bycie miłym na pewno nie jest proste. Wiąże się to
często z poświęceniem
 lub zaangażowaniem. Jednak warto być miłym, gdyż ktoś nam może kiedyś również
odpłacić dobrem.
 Warto pomagać ludziom, zarówno tym najbliższym jak i całkiem obcym, ponieważ
uszczęśliwiamy przez to inne osoby, a nam taka działalność może przynieść wiele korzyści, 
a nawet przyjemności. Sądzę, że pomaganie jest to nasz obowiązek. Chcąc być dobrym
chrześcijaninem, trzeba pomagać innym ludziom. Nie można być egoistą i myśleć tylko o
sobie. Przy tym należy zwracać szczególną uwagę na krzywdę innych. Żaden chrześcijanin 
nie powinien odmawiać pomocy, jeśli ktoś o nią prosi. Niewątpliwie czynienie dobra jest
naszym obowiązkiem. Należy postępować tak, aby inni brali z nas przykład. Pomaganie
potrzebującym, z pewnością oznacza czynienie dobra, które prędzej czy później do nas
wróci.

Kuba Syma
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Rozmowa z gościem

Rozmowa z O. Salomonem – Duszpasterzem
naszej Parafii

Savio: Ojcze Salomonie, jak odkryłeś swoje powołanie do życia zakonnego, kapłańskiego w Zakonie Braci
Mniejszych?
o. Salomon: Dużo ludzi nas, braci, o to pyta. Historia jest bardzo długa. Od dziecka chciałem być
księdzem. Później zaczęła się szkoła i tak trochę pobłądziłem. W liceum we Włoszech poznałem
dziewczynę i byliśmy ze sobą. Na studiach zaczęło się takie moje nawrócenie i pojawiły się właśnie te
myśli z dzieciństwa. 
Pan Bóg postawił na mojej drodze na studiach kolegę Piotrka, on był takim palcem Bożym, dzięki niemu
poznałem franciszkanów. No i tak się zaczęła moja droga. Z dziewczyną musiałem zerwać, podjąłem
odpowiednie kroki w Centrum Młodzieżowo – Powołaniowym i wstąpiłem do zakonu.
Savio: Powiedziałeś dziewczynie prawdę?
o. Salomon: Tak, powiedziałem.
Savio: I jak zareagowała?
o. Salomon: To był bardzo trudny dzień w moim i jej życiu. Bardzo emocjonalnie zareagowała. 
Troszkę się podłamała, ale powoli to do niej dotarło.
Savio: Kilka słów o nasze formacji w zakonie?
o. Salomon: Jest to bardzo ciekawy czas i dobry. Jest to czas odkrywania świata. Ludzie w naszym wieku
zakładają rodziny itd. A my poznajemy zakon, prowincje. Uczymy się innego świata i innego życia. 
Bytom to był jeden z pierwszych klasztorów, który odwiedziłem jako kleryk.
Savio: Najlepsze i ciekawe momenty w twojej formacji początkowej.
o. Salomon: Na pewno kwesta, czyli odwiedzanie ludzi i proszenie o jedzenie do klasztoru. Na pewno 
też różnego rodzaju posługi,do których zostaliśmy dopuszczani, jak np. chodzenie do domu dziecka,
odwiedzanie starszych osób, praca z młodzieżą w naszym centrum itd..
Savio: Czym Ojcze się interesujesz?
o. Salomon: Komputery, różne nowości informatyczne, nowinki, gadżety. 
Savio: Ulubione danie?
o. Salomon: Makarony, kuchnia włoska i dużo słodyczy. 
Savio: Uprawia Ojciec jakiś sport?
o. Salomon: Zacząłem z moim kursowym w zeszłym roku jeździć na rolkach, fajna sprawa.
Savio: Został Ojciec przeniesiony po święceniach na pierwszą placówkę do Bytomia. Jak tutaj jest?
o. Salomon: Miałem dość łatwy start bowiem jest tutaj dobrze, dobrzy współbracia, jedna z najmłodszych
wspólnot w prowincji, więc szybko się tutaj odnalazłem. Co do placówki to inaczej to wygląda, 
niż w większym klasztorze, jak np. Panewniki. To, co mnie tutaj zdziwiło to skrajność. Jest pomieszanie
biedy z bogactwem. A zaskoczyła mnie pozytywnie wielka życzliwość ludzi.
Savio: Pochodzisz ze Świętochłowic, jak to jest być tak blisko domu rodzinnego ? Pytam bo zdaję sobie
sprawę, że wielu zakonników chce być jak najdalej.
o. Salomon: Mam bardzo dobre relacje z rodziną, więc cieszę się z tego. 
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Rozmowa z gościem

Savio: Jesteś opiekunem Dzieci Maryi. Jakaś zachęta dla innych dziewcząt?
o. Salomon: Pan Bóg ma swoje poczucie humoru i swoje plany. Ja bardzo chciałem
być w wielkim mieście i wielkim klasztorze, zdobywać świat. Teraz mój świat to
wspólnota Dzieci Maryi i to jest piękne. 
Savio: Dobre słowo zachęty dla młodych ludzi do wstępowania do naszych wspólnot?
o. Salomon: Każdy w Kościele powinien mieć swoje miejsce. I takim dobrym miejscem
są wspólnoty parafialne, gdzie każdy , a szczególnie młody człowiek może się rozwijać
nie tylko duchowo, poznawać nowych ludzi a przede wszystkim Boga.
Savio: Uczysz Ojcze w dwóch różnych szkołach. Jak się tam odnajdujesz?
o. Salomon: Niestety. Jako nauczyciel nie czuję się w szkole dobrze bo inni uczyli by
dużo lepiej niż ja. Nauka w szkole to nie moje marzenia. Dużo jest spraw które mnie
dziwią, przede wszystkim stan wiary tych m młodych ludzi, to co wynoszą z domu.
Niestety, jest to zatrważające. 
Savio: Twój ulubiony kolor?
o. Salomon: Brązowy.
Savio: W klasztorze jesteś najmłodszy we wspólnocie i na tobie spoczywa obowiązek
juniora, czyli osoby która przygotowuje nam rekreacje, czyli nasze klasztorne
spotkania. Często przygotowujesz nam różne ciekawe potrawy. Uczyłeś się kiedyś
gotować?
o. Salomon: Nigdy nie uczyłem się gotować. Wszystko zaczęło się w Bytomiu.
Przyznam się, że często biorę różne przepisy z internetu i jakoś to wszystko mi się
udaje. 
Ojcze Salomonie z całego serca dziękuję za ciekawą rozmowę.

Fr. Savio OFM
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Strefa rozrywki

pokoloruj i nam wyślij



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 5 01/2019 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL 7Niebo

Nasze tradycje
Noc zabawy, czyli sylwester

Jeszcze nie minęła radość z narodzin Pana Jezusa, a tu już kolejne radosne
wydarzenie. Sylwester i Nowy Rok. Spotykamy się z rodziną, znajomymi.
Przypominamy sobie wszystkie szczęśliwe chwile z minionego roku i czekamy na
następny. Wymyślamy postanowienia noworoczne, wyznaczamy sobie nowe cele.
Niezależnie od tego, czy sylwestra spędzimy na balu, na imprezie, na dworze, czy w
domu; bez względu na to, czy z rodziną, z przyjaciółmi, czy ze znajomymi; nieważne,
czy odpalimy zimne ognie, czy fajerwerki, czy może nic nie odpalimy, a może nawet
nie będziemy chcieli zarywać nocy i pójdziemy szybko do łóżka się wyspać, nie ma
znaczenia fakt, czy mamy 9 lat, 20, czy 50, nowy rok i tak nadejdzie, więc warto takie
cele sobie wyznaczyć. Niestety, nikt nie jest idealny, dlatego warto pomyśleć nad tym,
co możemy w sobie zmienić, nad czym pracować w tym nowym roku. Dlatego, drogi
czytelniku, jeśli nie masz jeszcze żadnego postanowienia, czy żadnych celów na ten
rok, to bardzo zachęcamy do działania ! Nie trzeba czekać do kolejnego sylwestra.
Wyznaczmy sobie mądre cele i starajmy się z całej siły je osiągnąć w tym nowym,
2019 roku.
Z całego serca życzymy wszystkim naszym czytelnikom osiągnięcia tych celów,
spełnienia postanowień, oraz błogosławionego, pełnego szczęścia i radości roku
2019.

Mateusz Sklorz
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Deszczowo i śniegowo

Deszczowo i śniegowo – jak spędzać czas w takie dni
Zima baaardzo mnie rozleniwia, a już do skrajnych sytuacji dochodzi, kiedy temperatura spada poniżej
minus pięciu stopni. Wyciągnięcie mnie w takie dni spod kołdry graniczy z cudem. Najtrudniejsze zaś są
wieczory, bo wtedy najchętniej po prostu włączyłabym głupi serial. I choć najgroźniejsza pora roku
ostatnio nas rozpieszcza, to przyznam, że deszczowe dni również nie nastrajają mnie pozytywnie do
działania. Jednak mimo to próbuję spędzać czas wolny w sposób, który chociaż trochę mnie rozwija. Ma
być: przyjemnie, ciepło i choć trochę rozwojowo. 
 Zagraj w planszówki. 
To bardzo modny, ciekawy i fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Jeśli nawet nie mamy w domu
żadnej gry, to w większych miastach bez problemu znajdziemy sklepy gdzie tanio można kupić ciekawe
planszówki. Można grać samemu, ze znajomymi czy nawet zaangażować całą rodzinę. 
Takie gry na pewno rozwijają umysł ale także umacniają więzi rodzinne.
Ściągnij na komórkę Quizwanie. 
Pisząc o tym, prawdopodobnie robię wam wielką krzywdę, bo ta gierka wciąga jak telenowela
kolumbijska. Niestety ma jedno ograniczenie – nadaje się wyłącznie na smartfony. Wersja podstawowa
jest do ściągnięcia za darmo, wersja premium (bez reklam i z możliwością sprawdzenia pozycji w
rankingu) kosztuje 8 zł. Gra polega na tym, że stacza się kilku rundowe pojedynki w czasie rzeczywistym
z przeciwnikami losowymi lub ze swoimi znajomymi. Każde z was dostaje te same zestawy pytań, z
różnych kategorii (a jest tam wszystko – od kuchni po medycynę). Ten,kto odpowie poprawnie na większą
liczbę pytań – wygrywa. Najlepsza zabawa jest oczywiście wtedy, kiedy grasz z przyjaciółmi i siedzicie w
tym samym pokoju � Quizwanie jest super, bo to nie tylko świetna zabawa, ale też nauka i sprawdzanie
swojej wiedzy. Bardzo polecam!
Zorganizuj domowy maraton filmowy. 
Zaproś znajomych, upraż popcorn, przygotuj inne filmowe przekąski i obejrzyjcie wszystkie części Ojca
chrzestnego. Albo Władcy pierścieni. Albo Gwiezdnych wojen (ale tych starszych, z Harisonem Fordem).
To co, że wszyscy już widzieli te filmy.Klasykę można oglądać setki razy. Ona nigdy sięnie nudzi,
szczególnie podana w odpowiednim klimacie, wśród przyjaciół, którzy tak jak Ty doskonale znają wątki i
dialogi oraz lubują się w każdej scenie. Kiedy to zrobić, jak nie zimą?
Poćwicz. 
I nawet nie namawiam nikogo do wizyty na siłowni. Wystarczy kupić matę do ćwiczeń, ubrać sportowe
obuwie i odpalić Youtube. Nie trzeba wychodzić z domu na zimno, wiatr i deszcz (no bo śniegu to ja tu nie
widzę…), a może, jeśli faktycznie uda się spędzać kilka wieczorów w tygodniu z Mel B (uwielbiam ją! Kto
ćwiczył z puszkami wyciągniętymi z lodówki i mopem – ręka do budki!) albo Ewą Chodakowską, to kiedy
wiosną wystartuje kolejne pospolite ruszenie do siłowni, my będziemy już wysportowani jak młode
gazele. Dobra. Wy będziecie. Ja w okolicach kwietnia będę bardziej przypominać wieloryba….
Jak widzicie pomysłów jest dużo. Więc czemu marnować czas?                        Opracował Kuba Syma
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Strefa rozrywki

Rozwiązania ze strefy rozrywki proszę przesłać na nasz adres
mailowy lub przynieść bezpośrednio do zakrystii do dnia

18.01.2019
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Okiem opiekuna

Okiem opiekuna 
Ja od dłuższego już czasu myślę właśnie nad tym jak funkcjonuje rodzina. Jest to pojęcie ogólne. Rodzina to
dom, osoby, miłość itd.
Teraz pewnie wielu z was będzie myślało nad tym, dlaczego zakonnik zastanawia się nad funkcjonowaniem
rodziny. Już wam tłumaczę. Otóż jestem opiekunem ministrantów, młodszych i starszych chłopaków, którzy
mają swoje rodziny. Mają rodziców, rodzeństwo. Niestety w większości przypadkach te dzieci są pozostawione
same sobie, czyli bez opieki, zainteresowania rodziców. Jest to tragiczne i będzie to tragiczne dla tych młodych
ludzi
 w przyszłości. Jak rodzice mogą się nie interesować swoimi dziećmi? 
A jednak taka sytuacja dziś jest często spotykana .Kiedyś młodzi ludzie wstępowali
 do wspólnoty parafialnej po to ,by rozwijać się przede wszystkim duchowo. 
Dziś jest inaczej. Dziś kiedy młody człowiek wstępuje do wspólnoty parafialnej to szuka akceptacji, miłości domu
rodzinnego, zrozumienia. Dlaczego tak jest? Dlatego,
 że w domu tego nie znajduje. Jednak my, jako opiekunowie, sprawujemy pieczę tylko nad rozwojem duchowym.
Nie jesteśmy w stanie dać komuś miłości rodziców. 
Nie jesteśmy psychologami. A często takiej terapii, rozmowy, potrzebują rodzice,
 a nie dziecko. 
Jednak rodzice twierdzą, że wszystko jest dobrze, że w ich domu niczego nie brakuje, 
że to dziecko tylko dojrzewa i samo sobie znajdzie drogę w życiu, że po prostu się trochę zagubiło i tyle. 
Nic bardziej mylnego drodzy rodzice. To dziecko potrzebuje przede wszystkim rodziców, rozmowy z wami,
akceptacji, zrozumienia, miłości. 
Wasze dziecko na każdym etapie rozwoju was potrzebuje. 
Dziecko przede wszystkim potrzebuje rodziców, miłości. To w gnieździe rodzinnym kształtuje się jego charakter.
 To w domu rodzinnym powinien dojrzewać i uczyć się życia.
Życzę każdej rodzinie, aby umiała dbać o swoje gniazdo rodzinne.
 Niech zagości w waszych rodzinach miłość i pokój.                                                                                     
Rodzina to podstawa. Czy ktoś kiedykolwiek nad tym się zastanawiał? 

Fr. Savio OFM
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Ciekawostki

Współczesna młodzież bez buntu i marzeń

Każdy, kto ma do czynienia z młodzieżą doskonale wie, że większość młodych ludzi 
nie ma marzeń.
Niektórzy udają twardzieli i wszystko skrywają w sobie. Bo przecież nie będę się
wygłupiał przed znajomymi – mówią.
W dzisiejszym świecie młodzież jest uzależniona od siebie wzajemnie tak bardzo
mocno,że zmuszają się sami do ubierania masek. O masce był już kiedyś artykuł 
w naszej gazetce. Młodzież dopasowuje się do sytuacji tak bardzo mocno, że stają się
jak aktor w teatrze. U domu potulne baranki, w szkole królowie – wszystko mogą, na
wszystkim się znają, są najlepsi we wszystkim, po prostu „kozacy”, a poza domem to
już zależy od sytuacji i znajomych. Po przecież w grupie siła. Jak ktoś jest sam,to
wtedy staje się całkowicie innym człowiekiem. 
W towarzystwie większość z nas jest w stanie zrobić wszystko, żeby tylko zaistnieć, 
żeby być kimś, żeby mieć uznanie. W domu już byśmy się nie odważyli na takie ruchy
 bo przecież jesteśmy wychowani, ułożeni itd.
Więc kim tak naprawdę jest dzisiejsza młodzież?
Dzisiejszą młodzież można porównać do kameleona, który zmienia swój wygląd
stosownie do sytuacji w której się znajduje, do otoczenia. I tak samo jest z dzisiejszą
młodzieżą. Zmieniają się w błyskawicznym tempie, bo sytuacja tego wymaga. 
A tak naprawdę większość z nich to potulne baranki. 
Czemu tak się dzieje? 
Pewnie wielu brakuje odwagi, wychowania, czy nawet miłości rodzinnej. Może
dlatego, 
że większość z tych młodych ludzi nie ma oparcia w rodzicach, bo ich pozostawili 
na pastwę losu i nie interesują się ich życiem.
Warto więc filtrować kto na co dzień mnie otacza, bowiem z kim przestaję, takim się
staję.

Fr. Savio OFM
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Napisy końcowe

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

przed kościołem.

Naprawdę warto!!!
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Mateusz Sklorz
Michał Kaczmarek
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Nasz email:
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Życzenia noworoczne

Niech ten nowy rok będzie dla nas pełen
łaski Bożej.

Życzmy sobie, aby miłość promieniująca
ze stajenki była w naszych sercach

każdego dnia.
Niech Pan nam wszystkim błogosławi.

AMEN.


	Ciekawy wywiad z o. Salomonem - duszpasterzem naszej Parafii. Dużo ciekawej rozrywki z nagrodami. Jak spędzać wolny czas O współczesnej młodzieży I wiele, wiele innych...
	Nasi ministranci
	Klaudiusz Kot
	Nasi ministranci

	Klaudiusz Kot
	Szkoła ministrancka
	Obrzęd zakończenia Mszy Świętej
	Na obrzędy zakończenia Mszy Świętej składają się:
	1. Ogłoszenia duszpasterskie Ogłoszenia duszpasterskie pojawiają się zazwyczaj w niedziele. Mszał Rzymski podkreśla  że mają one być krótkie. Treść ogłoszeń najczęściej dotyczy życia wspólnoty parafialnej.
	2. Pozdrowienie kapłańskie Kapłan wypowiada słowa „Pan z wami”, a lud odpowiada „I z duchem twoim”.
	3. Błogosławieństwo Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty– wypowiadając te słowa kapłan kreśli znak krzyża nad wiernymi, którzy z kolei wykonują znak krzyża na sobie  i odpowiadają Amen. W niektórych dniach i okolicznościach powyższą formułę zastępuje, zgodnie z przepisami,  inna uroczysta formuła błogosławieństwa bądź modlitwa nad ludem.
	4. Rozesłanie  Kapłan (bądź diakon) wypowiada słowa Idźcie w pokoju Chrystusa, na które zgromadzeni wierni odpowiadają Bogu niech będą dzięki.
	5. Zejście Zejście może mieć krótką formę (kapłan/kapłani wraz z asystą udają się najkrótszą drogą  do zakrystii) lub uroczystą (przyjmującą formę procesji). Zejściu towarzyszy pieśń zgodna  z okresem liturgicznym. Przed zejściem z prezbiterium do zakrystii kapłani i diakoni, którzy sprawowali liturgię,  całują ołtarz (tzw. oddanie czci ołtarzowi) i przyklękają przed tabernakulum (gdy w środku jest Przenajświętszy Sakrament). Obrzędy zakończenia opuszcza się (bądź podaje się wyłącznie ogłoszenia), kiedy zaraz  po Mszy Świętej ma miejsce nabożeństwo. Wtedy błogosławieństwo i rozesłanie ludu jest na końcu następującego po Mszy obrzędu liturgicznego.

	Czy warto ...?
	Czy warto się uczyć, być miłym, pomagać innym?
	Czy warto się uczyć? Czy z nauki coś zyskujemy? Jeśli tak, to co? Czy nauka jest do czegoś potrzebna? Odpowiadając na te pytania z całą stanowczością stwierdzam, że nauka jest ważna. Przecież bez szkoły człowiek jest jak baranek na polu, który nie umie sam nic zrobić, jest bezwolny, opiera się tylko na opini innych. Poza tym bez szkoły człowiek nie potrafi pisać, czytać, liczyć, ani nie znajdzie zawodu. Równie ważnym, jak dobre wykształcenie, jest bycie dobrym człowiekiem.  Bycie dobrym, miłym człowiekiem nie jest łatwe. Żyjemy w XXI wieku, który oferuje nam wiele brutalnych i okrutnych rozrywek. Współczesne media ukazują człowieka sukcesu jako osobę przebojową, bezwzględną, nie liczącą się z innymi w dążeniu do celu. Dobro i uczciwość stały się niemodne oraz „mało praktyczne”. Mimo to znajdują się pośród nas ludzie, którzy potrafią wyłamać się. Bycie miłym na pewno nie jest proste. Wiąże się to często z poświęceniem
	lub zaangażowaniem. Jednak warto być miłym, gdyż ktoś nam może kiedyś również odpłacić dobrem.  Warto pomagać ludziom, zarówno tym najbliższym jak i całkiem obcym, ponieważ uszczęśliwiamy przez to inne osoby, a nam taka działalność może przynieść wiele korzyści,
	a nawet przyjemności. Sądzę, że pomaganie jest to nasz obowiązek. Chcąc być dobrym chrześcijaninem, trzeba pomagać innym ludziom. Nie można być egoistą i myśleć tylko o sobie. Przy tym należy zwracać szczególną uwagę na krzywdę innych. Żaden chrześcijanin
	nie powinien odmawiać pomocy, jeśli ktoś o nią prosi. Niewątpliwie czynienie dobra jest naszym obowiązkiem. Należy postępować tak, aby inni brali z nas przykład. Pomaganie potrzebującym, z pewnością oznacza czynienie dobra, które prędzej czy później do nas wróci.  Kuba Syma
	Rozmowa z gościem

	Rozmowa z O. Salomonem – Duszpasterzem naszej Parafii
	Savio: Ojcze Salomonie, jak odkryłeś swoje powołanie do życia zakonnego, kapłańskiego w Zakonie Braci Mniejszych? o. Salomon: Dużo ludzi nas, braci, o to pyta. Historia jest bardzo długa. Od dziecka chciałem być księdzem. Później zaczęła się szkoła i tak trochę pobłądziłem. W liceum we Włoszech poznałem dziewczynę i byliśmy ze sobą. Na studiach zaczęło się takie moje nawrócenie i pojawiły się właśnie te myśli z dzieciństwa.
	Pan Bóg postawił na mojej drodze na studiach kolegę Piotrka, on był takim palcem Bożym, dzięki niemu poznałem franciszkanów. No i tak się zaczęła moja droga. Z dziewczyną musiałem zerwać, podjąłem odpowiednie kroki w Centrum Młodzieżowo – Powołaniowym i wstąpiłem do zakonu. Savio: Powiedziałeś dziewczynie prawdę? o. Salomon: Tak, powiedziałem. Savio: I jak zareagowała? o. Salomon: To był bardzo trudny dzień w moim i jej życiu. Bardzo emocjonalnie zareagowała.
	Troszkę się podłamała, ale powoli to do niej dotarło. Savio: Kilka słów o nasze formacji w zakonie? o. Salomon: Jest to bardzo ciekawy czas i dobry. Jest to czas odkrywania świata. Ludzie w naszym wieku zakładają rodziny itd. A my poznajemy zakon, prowincje. Uczymy się innego świata i innego życia.
	Bytom to był jeden z pierwszych klasztorów, który odwiedziłem jako kleryk. Savio: Najlepsze i ciekawe momenty w twojej formacji początkowej. o. Salomon: Na pewno kwesta, czyli odwiedzanie ludzi i proszenie o jedzenie do klasztoru. Na pewno
	też różnego rodzaju posługi,do których zostaliśmy dopuszczani, jak np. chodzenie do domu dziecka, odwiedzanie starszych osób, praca z młodzieżą w naszym centrum itd.. Savio: Czym Ojcze się interesujesz? o. Salomon: Komputery, różne nowości informatyczne, nowinki, gadżety.  Savio: Ulubione danie? o. Salomon: Makarony, kuchnia włoska i dużo słodyczy.  Savio: Uprawia Ojciec jakiś sport? o. Salomon: Zacząłem z moim kursowym w zeszłym roku jeździć na rolkach, fajna sprawa. Savio: Został Ojciec przeniesiony po święceniach na pierwszą placówkę do Bytomia. Jak tutaj jest? o. Salomon: Miałem dość łatwy start bowiem jest tutaj dobrze, dobrzy współbracia, jedna z najmłodszych wspólnot w prowincji, więc szybko się tutaj odnalazłem. Co do placówki to inaczej to wygląda,
	niż w większym klasztorze, jak np. Panewniki. To, co mnie tutaj zdziwiło to skrajność. Jest pomieszanie biedy z bogactwem. A zaskoczyła mnie pozytywnie wielka życzliwość ludzi. Savio: Pochodzisz ze Świętochłowic, jak to jest być tak blisko domu rodzinnego ? Pytam bo zdaję sobie sprawę, że wielu zakonników chce być jak najdalej. o. Salomon: Mam bardzo dobre relacje z rodziną, więc cieszę się z tego.
	Rozmowa z gościem
	Savio: Jesteś opiekunem Dzieci Maryi. Jakaś zachęta dla innych dziewcząt? o. Salomon: Pan Bóg ma swoje poczucie humoru i swoje plany. Ja bardzo chciałem być w wielkim mieście i wielkim klasztorze, zdobywać świat. Teraz mój świat to wspólnota Dzieci Maryi i to jest piękne.  Savio: Dobre słowo zachęty dla młodych ludzi do wstępowania do naszych wspólnot? o. Salomon: Każdy w Kościele powinien mieć swoje miejsce. I takim dobrym miejscem są wspólnoty parafialne, gdzie każdy , a szczególnie młody człowiek może się rozwijać nie tylko duchowo, poznawać nowych ludzi a przede wszystkim Boga. Savio: Uczysz Ojcze w dwóch różnych szkołach. Jak się tam odnajdujesz? o. Salomon: Niestety. Jako nauczyciel nie czuję się w szkole dobrze bo inni uczyli by dużo lepiej niż ja. Nauka w szkole to nie moje marzenia. Dużo jest spraw które mnie dziwią, przede wszystkim stan wiary tych m młodych ludzi, to co wynoszą z domu. Niestety, jest to zatrważające.  Savio: Twój ulubiony kolor? o. Salomon: Brązowy. Savio: W klasztorze jesteś najmłodszy we wspólnocie i na tobie spoczywa obowiązek juniora, czyli osoby która przygotowuje nam rekreacje, czyli nasze klasztorne spotkania. Często przygotowujesz nam różne ciekawe potrawy. Uczyłeś się kiedyś gotować? o. Salomon: Nigdy nie uczyłem się gotować. Wszystko zaczęło się w Bytomiu. Przyznam się, że często biorę różne przepisy z internetu i jakoś to wszystko mi się udaje.  Ojcze Salomonie z całego serca dziękuję za ciekawą rozmowę.
	Fr. Savio OFM


	Strefa rozrywki
	Nasze tradycje
	Noc zabawy, czyli sylwester
	Jeszcze nie minęła radość z narodzin Pana Jezusa, a tu już kolejne radosne wydarzenie. Sylwester i Nowy Rok. Spotykamy się z rodziną, znajomymi. Przypominamy sobie wszystkie szczęśliwe chwile z minionego roku i czekamy na następny. Wymyślamy postanowienia noworoczne, wyznaczamy sobie nowe cele. Niezależnie od tego, czy sylwestra spędzimy na balu, na imprezie, na dworze, czy w domu; bez względu na to, czy z rodziną, z przyjaciółmi, czy ze znajomymi; nieważne, czy odpalimy zimne ognie, czy fajerwerki, czy może nic nie odpalimy, a może nawet nie będziemy chcieli zarywać nocy i pójdziemy szybko do łóżka się wyspać, nie ma znaczenia fakt, czy mamy 9 lat, 20, czy 50, nowy rok i tak nadejdzie, więc warto takie cele sobie wyznaczyć. Niestety, nikt nie jest idealny, dlatego warto pomyśleć nad tym, co możemy w sobie zmienić, nad czym pracować w tym nowym roku. Dlatego, drogi czytelniku, jeśli nie masz jeszcze żadnego postanowienia, czy żadnych celów na ten rok, to bardzo zachęcamy do działania ! Nie trzeba czekać do kolejnego sylwestra. Wyznaczmy sobie mądre cele i starajmy się z całej siły je osiągnąć w tym nowym, 2019 roku.
	Z całego serca życzymy wszystkim naszym czytelnikom osiągnięcia tych celów, spełnienia postanowień, oraz błogosławionego, pełnego szczęścia i radości roku 2019.
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	Rodzina to podstawa. Czy ktoś kiedykolwiek nad tym się zastanawiał?  Fr. Savio OFM
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	Współczesna młodzież bez buntu i marzeń
	Każdy, kto ma do czynienia z młodzieżą doskonale wie, że większość młodych ludzi
	nie ma marzeń. Niektórzy udają twardzieli i wszystko skrywają w sobie. Bo przecież nie będę się wygłupiał przed znajomymi – mówią. W dzisiejszym świecie młodzież jest uzależniona od siebie wzajemnie tak bardzo mocno,że zmuszają się sami do ubierania masek. O masce był już kiedyś artykuł
	w naszej gazetce. Młodzież dopasowuje się do sytuacji tak bardzo mocno, że stają się jak aktor w teatrze. U domu potulne baranki, w szkole królowie – wszystko mogą, na wszystkim się znają, są najlepsi we wszystkim, po prostu „kozacy”, a poza domem to już zależy od sytuacji i znajomych. Po przecież w grupie siła. Jak ktoś jest sam,to wtedy staje się całkowicie innym człowiekiem.  W towarzystwie większość z nas jest w stanie zrobić wszystko, żeby tylko zaistnieć,
	żeby być kimś, żeby mieć uznanie. W domu już byśmy się nie odważyli na takie ruchy
	bo przecież jesteśmy wychowani, ułożeni itd. Więc kim tak naprawdę jest dzisiejsza młodzież? Dzisiejszą młodzież można porównać do kameleona, który zmienia swój wygląd stosownie do sytuacji w której się znajduje, do otoczenia. I tak samo jest z dzisiejszą młodzieżą. Zmieniają się w błyskawicznym tempie, bo sytuacja tego wymaga.
	A tak naprawdę większość z nich to potulne baranki.  Czemu tak się dzieje?  Pewnie wielu brakuje odwagi, wychowania, czy nawet miłości rodzinnej. Może dlatego,
	że większość z tych młodych ludzi nie ma oparcia w rodzicach, bo ich pozostawili
	na pastwę losu i nie interesują się ich życiem. Warto więc filtrować kto na co dzień mnie otacza, bowiem z kim przestaję, takim się staję.
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