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Nasi ministranci
Rozmowa z ministrantem 

Markiem Balonkiem
Savio: Przedstaw się, proszę.
Marek: Mam 24 lata, pracuję.
Savio: Od kiedy jesteś ministrantem?
Marek: Od 2003 roku, dokładnej daty nie pamiętam.
Savio: Czy pamiętasz, co cię skłoniło do zapisania
 się do ministrantów?
Marek: Miałem wtedy 7 lat, ale pamiętam. Wszystko 
w sumie przez mojego brata, 
który był ministrantem. Chodziłem z nim często 
do kościoła i widziałem, jak służy. 
Też chciałem z nim być przy ołtarzu.
Savio: Jak to u ciebie wyglądało, jeśli chodzi o stopnie
ministranckie i różne kursy?
Marek: Jestem już kantorem i lektorem. Jeździłem
 na różne kursy i piąłem się w tej naszej drabince. 
Savio: Jesteś już w takim wieku, kiedy inni odchodzą 
ze służby, a ty ciągle jesteś. Dlaczego?
Marek: Mogę być blisko Pana Boga, udzielać 
się w parafii. Daje mi to wielką radość.
Savio: Angażujesz się np. w budowę szopki.
Marek: Tak, ale i nie tylko. Budowa Bożego Grobu. 
Też inne prace, jeśli takie są.
 Lubię pomagać w kościele. Chciałbym nawet być
kościelnym. 
Savio: Co ci daje służba?
Marek: Przede wszystkim radość bycia blisko Boga.
Msza święta daje mi siły do życia, do bycia
szczęśliwym.
Savio: Czym się interesujesz?
Marek: Piłką nożną, sportem.
Savio: Ulubiona drużyna?
Marek: Polonia Bytom, często chodzę na mecze, 
aby im kibicować.
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Nasi ministranci
Savio: Kilka słów zachęty dla tych młodych chłopców do bycia ministrantem.
Marek: Nie bójcie się. Bycie ministrantem to świetna sprawa. Pogłębiamy wiedzę 
na temat liturgii i poznajemy Boga. Poza służbą spędzamy razem jako wspólnota
wiele czasu. Wycieczki, spacery, bardzo ciekawe zbiórki. 
Savio: Jeździsz też do Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego.
Marek: Tak, na spotkania 20+. Jest to super sprawa. Spotkania polegają na adoracji,
konferencji i rozmowie.
Savio: Co ci dają te wyjazdy?
Marek: Pogłębiam słowo Boże. Rozmawiam na różne tematy w większym gronie
rówieśników.
Savio: W kronice ministrantów jest dużo twoich dyplomów.
Marek: Tak, szczególnie dyplomy z męczy piłki nożnej. Mieliśmy kiedyś dobrą
drużynę 
i wygrywaliśmy większość turniejów.
Savio: Miałeś teraz jubileusz?
Marek: Tak, 15 lat służby ministranckiej.
Savio: Chodzisz na kolędę mimo swego wieku. Spotyka się to z jakąś krytyką 
czy chwaleniem?
Marek: Właśnie bracie, bardzo smutny temat dla mnie. Ludzie się dziwią. 
Savio: Ministrantem jest się całe życie. I każdy może służyć, nawet jeśli ma 60 lat. 
Tak jak u nas pan Mirosław, który też jest starszy od ciebie. Każdy więc ministrant,
 bez względu na wiek, może chodzić po kolędzie. Jest to wielkie świadectwo danego
ministranta i tylko się trzeba cieszyć, że są tacy ministranci jak wy. 

Wielkie dzięki Marek za wywiad i twoje świadectwo. 
Fr.Savio OFM
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Szkoła ministrancka

Postawy na Mszy Świętej
W liturgii można przyjąć pięć postaw: 
postawę stojącą, klęczącą, siedzącą, leżenie
krzyżem oraz procesję (kroczenie). Postawy
 i gesty w liturgii mają swoją symbolikę. 
Samo ciało ludzkie ma swoją wymowę w liturgii.
Postawa stojąca
Postawa stojąca jest przede wszystkim wyrazem
szacunku dla Boga jako Najwyższego Pana
 i Stwórcy. Rozumie się ją też jako znak radości
 z odkupienia, jest też wyrazem uszanowania.
Wszędzie na widok osoby ważniejszej przyjmuje
się postawę stojącą. Oznacza też gotowość
 do uczestniczenia w liturgii.
Postawa klęcząca
Postawa klęcząca w liturgii chrześcijańskiej
oznaczała wielbienie Boga i była postawą
typowo chrześcijańską. Już od IV wieku,
przyklękano przed świętymi przedmiotami,
takimi jak: kościół, próg kościelny, ołtarz, krzyż
oraz przed osobami, jak kapłan czy biskup, na
znak szacunku.W tym samym okresie postawa
klęcząca nabrała również znaczenia pokutnego i
błagalnego. Stała się znakiem człowieka
skruszonego poczuciem winy oraz znakiem
prośby człowieka szukającego opieki i pomocy.

Postawa siedząca
Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. Przez
całe wieki w kościołach nie było ławek. 
W średniowieczu podczas długich nabożeństw
wierni wspierali się na laskach różnego kształtu.
Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla
duchowieństwa. Katolicy dodali klęczniki
 (w kościołach protestanckich ich nie ma).
Siedzenie jest także postawą słuchającego
ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania
 i rozważania Słowa Bożego.
Postawa leżąca
W starożytności chrześcijańskiej praktykowana
była jako uzewnętrznianie prywatnej
pobożności. Do dnia dzisiejszego praktykę taką
spotkać można szczególnie w miejscach
świętych, w sanktuariach. Leżenie krzyżem czyli
rzucenie 
się twarzą na ziemię, zwane także prostracją
znane było już w Starym Testamencie i jest
znakiem najgłębszej adoracji oraz pokuty. Jest
to jeszcze większe uniżenie siebie wobec
Majestatu Bożego, aniżeli klęczenie.
Procesja
Procesja to uroczysty pochód. Najbardziej znaną
procesją jest Procesja Bożego Ciała.
Najświętszy sakrament jest niesiony poza
kościół, a wierni, wśród uroczystych śpiewów,
podążają za nim, składając publiczne
świadectwo swojej wiary. 
W liturgii procesja symbolizuje nowy lud Boży,
pielgrzymujący pod przewodnictwem Chrystusa
do nieba.

Piotr Stanisławski
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Jak ten czas szybko leci...

To już rok!

Myśli o wydawaniu ministranckiej gazetki, tak jak to opisywał w pierwszym numerze brat Savio, krążyły
nam po głowach bardzo długo. Ale to właśnie rok temu, w lutym, podjęliśmy decyzję i zaczęliśmy
obmyślać, jak miałaby ta gazetka wyglądać. Napisaliśmy artykuły, złożyliśmy i wydrukowaliśmy ją.
Pierwszy numer ukazał się w marcu. I tak nieprzerwanie co miesiąc (oprócz numeru wakacyjnego)
wydajemy kolejny numer gazetki. Dlatego chcielibyśmy podsumować rok naszej pracy.
W każdym numerze gazetki znajduje się dział „ Rozmowa z Gościem”/„Wywiad z Gościem”. Do tej
pory przeprowadziliśmy rozmowy z: naszym parafianinem – panem Hubertem Jeleniem, ministrantem
z parafii św. Małgorzaty – Patrykiem Kołodziejem, wikariuszem prowincji – o. Dymitrem, misjonarzem –
o. Karolem, rodzicami naszego opiekuna – br. Savio, misjonarzem – o. Hieronimem, misjonarzem –
br. Auksencjuszem, misjonarzem – o. Sykstusem, proboszczem naszej parafii – o. Melchizedekiem
oraz duszpasterzem naszej parafii – o. Salomonem.
Od drugiego numeru gazetki w dziale „Nasi Ministranci” znajdują się także przeprowadzone przez
brata Savio rozmowy z każdym ministrantem. Byli to już: Wojtek Kaczmarek, pan Mirosław Bańkowski,
Michał Kaczmarek, Kacper Kuźma, Kuba Syma, Paweł Wilk, Ksawier Szynacha i Klaudiusz Kot.
W dziale „Nasi Patronowie” opisaliśmy czterech patronów ministrantów: św. Tarsycjusza,
św. Dominika Savio, św. Jana Bosko i św. Stanisława Kostkę.
W dziale, który znajduje się w każdym numerze naszej gazetki – „Szkoła ministrancka” przybliżaliśmy
zagadnienia związane z liturgią.
Dział „Czy warto” pojawił się po raz pierwszy w październiku. Zastanawialiśmy się, czy warto mieć
Facebooka, czy warto być ministrantem, czy warto budować szopkę bożonarodzeniową oraz czy warto
się uczyć, być miłym i pomagać innym.
Dział „Nasza Tradycja” koncentrował się (jak sama nazwa wskazuje) na tradycji i zwyczajach, np.
związanych z aktualną częścią roku (Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester), ale
pierwszy raz pojawił się w październiku i dotyczył naszej, śląskiej mowy.
Aktualne wydarzenia związane z naszą wspólnotą opisywaliśmy w działach „Nasi Ministranci”,„Nasze
Wycieczki”,„Nasze Wakacje” i innych. To, czym się interesujemy znalazło miejsce w dziale „Jak to
działa” oraz wielu innych. Brat Savio w każdym numerze dzieli się swoimi przemyśleniami w dziale
„Okiem Opiekuna”. W każdym numerze czeka na Was mnóstwo rozrywki, od dowcipów przez zagadki
do kolorowanek. Ci, którzy najszybciej rozwiążą wyznaczone zadania ze „Strefy Rozrywki” mogą
zgłosić się po nagrody. Od drugiego numeru na końcu gazetki znajdują się „Napisy Końcowe”, gdzie
można znaleźć przydatne informacje dotyczące naszej wspólnoty.
Dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami i nas wspieracie. To dzięki Wam, drodzy czytelnicy, ta
gazetka istnieje. Tak, jak pisał brat Savio w pierwszym numerze, nie chcemy być grupą anonimową.
Chcemy dzielić się z Wami wydarzeniami, które nas otaczają, naszymi zainteresowaniami; chcemy
pisać interesujące artykuły, chcemy umilać Wam czas. Przepraszamy za błędy, które się w naszych
gazetkach pojawiają (jesteśmy tylko uczniami szkół). Mamy nadzieję, że następne numery naszej
gazetki będą równie chętnie przez Was czytane! Bardzo do tego zachęcamy!

Mateusz Sklorz
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Rozmowa z gościem

Rozmowa z rodziną katolicką 
z naszej parafii – Kinga i Krzysztof
Sklorz

Br. Savio: Proszę przedstawić swoją rodzinę.
Rodzina: Mam na imię Kinga, jestem mężatką.
 Mój mąż ma na imię Krzysztof. Mamy troje
dzieci – dwóch synów i córeczkę. Małżeństwem
jesteśmy już dość długo – w tym roku w czerwcu
będziemy świętować dwudziestą rocznicę ślubu.
Br. Savio: Jak długo należycie do parafii 
św. Wojciecha?
Rodzina: Od czerwca 2000 roku, 
czyli prawie 19 lat.
Br. Savio: Czy należycie do jakichś wspólnot
parafialnych czy też jesteście tzw. anonimowymi
parafianami?
Rodzina: Pierwszy kontakt ze wspólnotą
mieliśmy w 2005 roku. Oboje z mężem
ukończyliśmy Kurs Filipa i wstąpiliśmy do
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Rozbarku. Tam
uczyliśmy
 się ewangelizować. W tej parafii od 2013 roku
należymy do wspólnoty Drogi
Neokatechumenalnej. Spotykamy się dwa razy 
w tygodniu – w środę na liturgii słowa i w sobotę
na liturgii eucharystycznej. Do tych spotkań
przygotowujemy się dość długo w domu.
Byliśmy też swego czasu członkami Rady
Parafialnej. Świadczyliśmy pomoc w zakresie
duszpasterstwa rodzin – prowadziliśmy
poradnię życia rodzinnego. Mąż uczestniczył w I
Synodzie Gliwickim jako doradca przy parafii. 

Przez jeden rok przygotowywałam kandydatów
do bierzmowania. Przez krótki okres czasu
należeliśmy do wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym. Był to dla nas czas poszukiwania
własnej drogi do poznania Boga. 
Br. Savio: Co daje wam, jako rodzinie, bycie tak
blisko Kościoła?
Rodzina: Jako osoby wierzące nie wyobrażamy
sobie życia poza Kościołem. Staramy się, w
miarę naszych możliwości, coraz lepiej
poznawać Boga po to, żeby wpisać się w Jego
plan. Jedyna droga, która do tego prowadzi to
mieć uszy, żeby słyszeć, mieć ręce gotowe to
wykonać i serce otwarte na to wszystko, co Bóg
dla nas przygotował. Staramy się być
przesiąknięci Słowem Bożym, a tego nie da się
uczynić z dala od Kościoła. Najwięcej Słowa
Bożego jest w Eucharystii i tam też jest
sposobność karmić się ciałem Jezusa
Chrystusa. Dzięki temu duchowemu pokarmowi
zyskujemy siły do codziennego życia. Dzięki
temu, że żyjemy tak blisko Kościoła, możemy
wzrastać w życiu chrześcijańskim. Czujemy się
zmobilizowani do pracy nad sobą, nie czekamy
biernie aż Pan Bóg poda nam wszystko, jak na
tacy. Wiemy, że w Nim jest łaska i
błogosławieństwo, że udzieli nam wsparcia w
codziennych przedsięwzięciach. 
Br. Savio: Czy, jako rodzina żyjąca tak blisko
Boga, spotykacie się z jakimiś problemami,
przejawami złośliwości itd.?
Rodzina: Jeżeli kogoś kochasz, to w pewnym
momencie przestaje ci przeszkadzać to, co o tej
relacji mówią inni. Nie doskwiera nam to, co inni
o nas mówią, ale tak naprawdę to nie spotkały
nas nigdy żadne przykrości z tego powodu.
Wręcz przeciwnie – doświadczyliśmy
pozytywnych reakcji ludzi – pewnego podziwu,
pozytywnej zazdrości, że potrafimy być tak
blisko Boga i to pokazywać. Były nawet osoby,
które obserwując nasze życie, zaczęły powoli
zmieniać swój stosunek do wiary. 
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Chociaż było i tak, że inni – nawet członkowie
rodziny – obserwując nasze zaangażowanie w
pracę wspólnoty Neokatechumenalnej zaczęli się
zastanawiać czy nie zostaliśmy członkami jakiejś
sekty. Nasza religijność to coś więcej, niż
obecność raz w tygodniu na Mszy. My jednak
uważamy,
 że dla nas jest to czas wzrostu w łasce i właśnie
 w przynależności do wspólnoty udaje nam się
odnajdywać Pana Boga. 
Br. Savio: Widzę tu mnóstwo różnych
dyplomów, wycinków z gazet. Czego one
dotyczą?
Rodzina: Te dyplomy i certyfikaty potwierdzają
nasze zaangażowanie w życie chrześcijańskie,
świadczą o naszej wiedzy katechetycznej,
wiedzy
 z zakresu życia rodzinnego, naturalnego
planowania rodziny bądź ikonopisarstwa.
Chcielibyśmy podzielić się właśnie
wiadomościami na temat ikonopisania, bo jest to
sposób modlitwy, który daje nam bardzo wiele
radości i możliwości poznawania Boga.
Możemy, pisząc ikony, kontemplować oblicza
świętych. Lubimy na to zajęcie poświęcać
czas. Można poznawać Boga przy pomocy słów,
które zawiera Pismo Święte, 
ale można Go też poznawać poprzez barwy,
kreski, z których każda ma swoje znaczenie.
Dobrą nowinę zapisaną na ikonie można czytać
tak, jak słowa zapisane w Biblii. 
Br. Savio: Jak to jest, żyjąc w małżeństwie, 
w rodzinie, oddać swoje życie Bogu?
Rodzina: To jest po prostu prawie połowę
problemów mieć z głowy. Mamy przekonanie, 
że Pan Bóg, jako nasz Stwórca, najlepiej wie, 
co dla każdego z nas jest najlepsze,
najcenniejsze, najważniejsze. To On zna
najlepszą wersję każdego z nas. Jeżeli my, jako
rodzice i małżonkowie wpiszemy się w ten Boży
plan to staniemy się najpiękniejszymi osobami i
tego życzymy każdemu z naszych dzieci i sobie
nawzajem. Jeśli Bóg będzie błogosławił naszym
dzieciom, jeśli one dobrze 
Go poznają, jeśli nawiążą z Nim bliskie relacje 
to my możemy być spokojni o ich przyszłość. 
Pan Bóg zawsze znajdzie rozwiązanie
problemów, będzie Światłem wskazującym

Br. Savio: Jak to jest być rodzicami ministranta?
Pozwalacie na to, czy zabraniacie?
Rodzina: Jeśli dziecko ma jakiekolwiek
zainteresowania, które chce rozwijać to
największym błędem jest mu tego zabronić. 
Nie ma nic złego w tym, że rodzice motywują
dzieci do nauki tańca, języków, pływania itd.
Myślę, 
że bardzo ważny jest w tym wypadku system
wartości. Nie liczy się przecież tylko rozwój
intelektualny dziecka. Istotne jest również to,
 by zadbać o jego rozwój duchowy, o poznanie
autorytetów, o wdrażanie właściwego systemu
wartości. Jeżeli dziecko, wchodząc w wiek
dojrzały będzie wykształcone w wielu
dziedzinach, 
ale ubogie duchem to na pewno nie będzie w
pełni szczęśliwe. Dzisiaj jest nacisk na sferę
dotyczącą jedynie intelektu. Zapomina się o tym,
że człowiek obdarzony jest również duszą, która
potrzebuje kontaktu ze Stwórcą. Więc nie
rozumiem rodziców, którzy zabraniają dzieciom
angażować się w pracę Wspólnoty Ministrantów,
czy Dzieci Maryi. 
Panuje dziś dziwna moda na wstydzenie się
religii, przynależności do Kościoła, praktyk
religijnych. Chociaż ludzie potrzebują Boga, boją
się lub wstydzą do tego przyznać, by nie być
przez innych wyśmianym. Jednak ktoś, kto
poznał i prawdziwie pokochał Jezusa Chrystusa
na pewno nie będzie się Go wstydził.
Br. Savio: Jak zachęcilibyście innych do
wstępowania do wspólnot działających przy
naszej parafii?
Rodzina: Wspólnota to miejsce, gdzie można
spotkać prawdziwych przyjaciół, głęboko
przeżywać swoje życie duchowe, dzielić się
doświadczeniami wiary.
Kochajcie Jezusa, bo On ukochał was bardziej
 niż Swoje życie. Z Nim będziecie szczęśliwi.
Z całego serca dziękuje Wam, za tą rozmowę, 
za to Wasze doświadczenie głębokiej wiary. 
Dziękuje Wam także, za to dobro, które dajecie
innym.                                          fr.Savio OFM

Aleksandra Gruszka
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Rodzina Sklorz

Ikony, które piszą państwo Sklorz
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Nasze tradycje
Karnawał

Co to jest karnawał?
 Odpowiedź na pytanie, co to jest karnawał, na pewno zna każdy z nas! Karnawał to
oczywiście czas zimowych zabaw i balów maskowych, rozpoczynający się w Trzech
Króli i trwający do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową.
W naszym kraju zwykle jest tol cudowny okres przeróżnych zabaw, maskarad, 
parad i wydarzeń tanecznych.
Zabawy odbywają się także na całym świecie. Jedną z najciekawszych imprez jest 
ta odbywająca się w Wenecji. Rozpoczyna się w lutym i trwa zaledwie 2 tygodnie,
jednak bardzo intensywne. Zabawa rozpoczyna się na placu świętego Marka, to
właśnie stąd rusza niezwykle barwny korowód ludzi ubranych w kolorowe stroje i
maski. Trzeciego dnia odbywa się Wielki Bal Maskowy, zwany także Balem Dożów. 
Równie słynny na cały świat jest karnawał w Rio de Janeiro, który rozpoczyna się 
w piątek przed Środą Popielcową i trwa pięć dni. Podczas tego hucznego
wydarzenia całe miasto tańczy. To niezwykle energetyczny czas, w którym odbywa
się wielki pokaz szkół samby, każda z nich do tego wydarzenia przygotowuje się
przez cały rok. Tancerze jadą na bogato przyozdobionych platformach, nierzadko o
dziwnych, 
niecodziennych kształtach. 

Życzę więc wszystkim udanej zabawy!
Kuba Syma 

http://karnawal.nocowanie.pl/
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Ważna ciekawostka

Rola kobiety w Kościele
Bardzo trudno jest opisać rolę kobiety w Kościele w kilku zdaniach, ponieważ zadanie, które ma do
wykonania jest złożone i gigantyczne.
 Aby zrozumieć ogromne znaczenie kobiet, należy wrócić do początku. Do Księgi Rodzaju. To właśnie
w ogrodzie Eden kobieta stanęła obok mężczyzny. Była dla niego darem, pomocą. Zakończeniem dzieła
stworzenia. Kobieta jest inna niż mężczyzna. Posiada inne cechy, inne pragnienia, inną osobowość - i
to jest piękne, że choć tak bardzo się różnią, to wspólnie tworzą jedno. Współcześnie często się o tym
zapomina, albo chce się pominąć ten fakt. Tak więc podstawową funkcją kobiety jest niesienie piękna.
Świat potrzebuje piękna kobiecej duszy, 
bo to ona potrafi czynić codzienność ciekawszą, bardziej kolorową. Co to oznacza?
Misja kobiety we wspólnocie Kościoła jest bardzo podobna do tej we wspólnocie rodzinnej. Służba,
troska, poświęcenie, ofiarność, dzielenie się miłością, skrytą w sercu każdej kobiety, 
jako prezent od Boga. Kobieta jest jak kapłanka ogniska domowego. Jest strażniczką wartości
moralnych, etycznych, biblijnych. Ewangelizuje, jako świadek piękna oraz szlachetnej, czystej miłości i
wiary. Zadaniem kobiety jest wszędzie nieść Jezusa i świadczyć o nim w swoim życiu.
 Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie opisane zostały niezwykłe kobiety,
które możemy obierać za przykład do naśladowania. Rola kobiety - córki Boga, jest pełna
niebezpieczeństwa, ponieważ dotyczy wielkiego planu. Poprzez kobiety najczęściej Bóg ratował
ludzkość. Weźmy na przykład Mojżesza - mężny, oddany Panu człowiek. Wyprowadził Izraelitów
z niewoli. Lecz gdyby jego matka nie ocaliła go od śmierci, wrzucając go do rzeki Nil, a następnie nie
zajmowała się nim jako niania w pałacu faraona, to nie dokonałby takich wielkich czynów. 
Z kolei Rachab zapewniła Hebrajczykom udany atak militarny na Ziemię Obiecaną. 
Nie zapomnijmy o Maryi - wzór otwartej i gotowej kobiety, aby służyć Panu. Gdyby nie powiedziała
Bogu ,,tak”, to nie byłoby historii zbawienia.
Warta uwagi jest także postawa czuwania. W Ewangelii kobiety nie tylko podążały za Nauczycielem, ale
to właśnie one zostały i czuwały pod krzyżem, a następnie stały się pierwszymi świadkami
zmartwychwstania Jezusa.
W listach apostołów znajdują się również kobiety, w domach których odbywały się spotkania członków
powstającego Kościoła. Wszystkie te bohaterki narażone były na ogromne niebezpieczeństwo, jednak
wiedziały, że wszystko co czynią, czynią na chwałę Pana.
Współczesny świat rozpaczliwie potrzebuje odważnych kobiet oraz ich zaangażowania
w żywą relację z Jezusem. Każda z nas ma niezastąpioną rolę do odegrania. Mamy możliwość
dokonania wielkich rzeczy, ponieważ kierujemy się delikatnością. Musimy tylko wsłuchać się 
w głos Boga, zapytać, czego od nas oczekuje? Jaki ma dla nas plan? A gdy już będziemy
to wiedziały musimy wybrać, czy przyjmiemy zaproszenie - jak Matka Boża.
,, Wdzięk jest zawodny, piękność ulotna,
chwalić należy kobietę, która boi się Pana.
Wysławiajcie ją za owoce jej rąk,
niech jej dzieła sławią ją w miejskiej bramie”
 (Prz 31,30-31)                                                                                                                Alicja Kozaczkiewicz
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Okiem opiekuna

Jak ten czas szybko leci…..

Dziś specjalny numer naszej gazetki. Zaczynamy świętować pierwszy 
rok wydawania owej gazetki.
Tak! To już rok.
Drodzy czytelnicy, z tej okazji chcę wam z całego serca podziękować. 
Bowiem dzięki wam nasza gazetka nadal powstaje i co najważniejsze się rozwija.
Przy tej okazji chcę podziękować całemu składowi redakcyjnemu za współpracę.
Cieszy fakt, iż nasza gazetka cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Oby tak dalej.
Już dziś możemy się także pochwalić naszą stroną internetową.
Zachęcam was do śledzenia.
www.7Niebo.bytom.pl
Rozwijamy się właśnie dla was.
Jeśli chcesz, aby twoje dziecko było zaangażowane w naszej wspólnocie 
to nie zastanawiaj się nad tym dłużej.
Można przyjść na naszą zbiórkę. W każdą sobotę o godz. 9:30 w kościele 
lub o godz. 10:00 w salce klasztornej.

ZAPRASZAM!
Drogi czytelniku, nie bądź obojętny na to co się wokół dzieje. Daj też cząstkę siebie,
przyjdź i działaj z nami. 

Fr. Savio OFM

http://www.7niebo.bytom.pl/
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Byle do piątku

To zupełnie naturalne,że dla niektórych uczniów szkoła jest nudna. Zdarza się że
dzieci i młodzież nie chcą chodzić do szkoły,ponieważ z różnych powodów nie
mogą tam wytrzymać. Oto kilka wskazówek jak wysiedzieć w szkole i się do niej nie
zniechęcić.

1.Niczego nie odwlekaj. 
Odkładanie wszystkiego na później zwykle nie prowadzi do niczego dobrego. Uczeń
który nie skończył lub co gorsze nie zaczął nawet pracy domowej,będzie unikać
pójścia do szkoły. Odkładanie wszystkiego na później wywołuje stres. W większości
przypadków wystarcza dobre planowanie. Pamiętaj jeżeli prawidłowo odrobiłeś
zadanie nie musisz
 się o nic martwić. Jeżeli mimo wszystko ocena będzie niezadowalająca następnym
razem staraj się bardziej.
2.Opieraj się presji rówieśników. 
W przeciwnym razie będziesz cały czas oglądać się na innych. Pamiętaj by zawsze
pozostawać sobą.
3.Zawsze proś o pomoc jeśli jej potrzebujesz. 
Poproś rodziców, starsze rodzeństwo lub kolegów by wyjaśnili ci coś czego nie
rozumiesz. Jeżeli mimo pomocy rodziców i rodzeństwa wciąż czegoś nie rozumiesz
przed lekcją podejdź do nauczyciela i poproś żeby jeszcze raz ci to wyjaśnił.
4.Zapisz się na kółko. 
Śmiało dołącz do szkolnego kółka lub sam zaproponuj założenie klubu opartego
np. na wspólnym hobby. Jest to świetny sposób na zawieranie nowych znajomości.
5.Zapoznaj się ze swoim otoczeniem. 
Towarzystwo sprawi że będziesz się dobrze czuć w swojej szkole.
6.Pamiętaj że szkoła to nie więzienie.
Możesz pożartować z kolegami lub na przerwie zagrać w piłkę na boisku. Pamiętaj
żeby wyznaczyć jasną granicę między zwykłą zabawą a kawałami które mogą
zaszkodzić innym uczniom. 
7.Ucz się pilnie przed każdym sprawdzianem. 
Pozostawaj odpowiedzialny i dobrze zorganizowany. Unikaj kłopotów. Pamiętaj by
unikać słów i zachowań, które mogą kogoś obrazić.

Kuba Brzeźina
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Adoracja Ministrantów
Dnia 27.01 2019 w ramach nieszporów niedzielnych ministranci wraz z
rodzicami i całymi rodzinami adorowali Bożą Dziecinę. 
Tą adoracje poprowadzili ministranci. W prowadzeniu tej adoracji pomógł nam nasz
opiekun brat Savio. Za oprawę muzyczną była odpowiedzialna pani Anna, która
grała
 na gitarze. Piotrek, jako ministrant, grał na bębnie.
Adoracja polegała na rozważaniach, które czytali ministranci, przeplatana śpiewem
kolęd. W czasie tej adoracji modliliśmy 
się za naszych rodziców, całe rodziny, a także o nowe powołania do naszej
wspólnoty ministranckiej. Oprócz nas i naszych rodzin swoją obecnością dopisali
parafianie 
i sympatycy. Zdjęcia z tej adoracji można zobaczyć w tym numerze gazetki, a także 
na naszej stronie internetowej. Ja jako ministrant zachęcam wszystkich moich
rówieśników do stąpienia do naszej wspólnoty ministranckiej. Jest naprawdę super!

Ksawier Szynacha
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Strefa rozrywki
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Napisy końcowe

skład redakcyjny:

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

Rozwiązania ze strefy rozrywki a także
kolorowankę proszę wysyłać na nasz adres

mailowy do dnia 15.02.2019
Zachęcamy do udziału w konkursie z ciekawymi

nagrodami.

Zachęcamy także do obserwowania naszej strony
internetowej, Facebooka, Instagrama.

www.7Niebo.bytom.pl
     Facebook: Ministranci Wojciech

Instagram: ministrancibytom

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

       Naprawdę warto!
                                           


	ministranciwojciech@gmail.com www.7Niebo.bytom.pl
	ministranciwojciech@gmail.com www.7Niebo.bytom.pl

	Nasi ministranci
	Rozmowa z ministrantem
	Markiem Balonkiem
	Marek: Mam 24 lata, pracuję. Savio: Od kiedy jesteś ministrantem? Marek: Od 2003 roku, dokładnej daty nie pamiętam. Savio: Czy pamiętasz, co cię skłoniło do zapisania
	się do ministrantów? Marek: Miałem wtedy 7 lat, ale pamiętam. Wszystko
	w sumie przez mojego brata,
	który był ministrantem. Chodziłem z nim często
	do kościoła i widziałem, jak służy.
	Też chciałem z nim być przy ołtarzu. Savio: Jak to u ciebie wyglądało, jeśli chodzi o stopnie ministranckie i różne kursy? Marek: Jestem już kantorem i lektorem. Jeździłem
	na różne kursy i piąłem się w tej naszej drabince.  Savio: Jesteś już w takim wieku, kiedy inni odchodzą
	ze służby, a ty ciągle jesteś. Dlaczego? Marek: Mogę być blisko Pana Boga, udzielać
	się w parafii. Daje mi to wielką radość. Savio: Angażujesz się np. w budowę szopki. Marek: Tak, ale i nie tylko. Budowa Bożego Grobu.
	Też inne prace, jeśli takie są.
	Lubię pomagać w kościele. Chciałbym nawet być kościelnym.  Savio: Co ci daje służba? Marek: Przede wszystkim radość bycia blisko Boga. Msza święta daje mi siły do życia, do bycia szczęśliwym. Savio: Czym się interesujesz? Marek: Piłką nożną, sportem. Savio: Ulubiona drużyna? Marek: Polonia Bytom, często chodzę na mecze,
	aby im kibicować.

	Nasi ministranci
	Savio: Kilka słów zachęty dla tych młodych chłopców do bycia ministrantem. Marek: Nie bójcie się. Bycie ministrantem to świetna sprawa. Pogłębiamy wiedzę
	na temat liturgii i poznajemy Boga. Poza służbą spędzamy razem jako wspólnota wiele czasu. Wycieczki, spacery, bardzo ciekawe zbiórki.  Savio: Jeździsz też do Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego. Marek: Tak, na spotkania 20+. Jest to super sprawa. Spotkania polegają na adoracji, konferencji i rozmowie. Savio: Co ci dają te wyjazdy? Marek: Pogłębiam słowo Boże. Rozmawiam na różne tematy w większym gronie rówieśników. Savio: W kronice ministrantów jest dużo twoich dyplomów. Marek: Tak, szczególnie dyplomy z męczy piłki nożnej. Mieliśmy kiedyś dobrą drużynę
	i wygrywaliśmy większość turniejów. Savio: Miałeś teraz jubileusz? Marek: Tak, 15 lat służby ministranckiej. Savio: Chodzisz na kolędę mimo swego wieku. Spotyka się to z jakąś krytyką
	czy chwaleniem? Marek: Właśnie bracie, bardzo smutny temat dla mnie. Ludzie się dziwią.  Savio: Ministrantem jest się całe życie. I każdy może służyć, nawet jeśli ma 60 lat.
	Tak jak u nas pan Mirosław, który też jest starszy od ciebie. Każdy więc ministrant,
	bez względu na wiek, może chodzić po kolędzie. Jest to wielkie świadectwo danego ministranta i tylko się trzeba cieszyć, że są tacy ministranci jak wy.   Wielkie dzięki Marek za wywiad i twoje świadectwo.  Fr.Savio OFM
	Szkoła ministrancka

	Postawy na Mszy Świętej
	W liturgii można przyjąć pięć postaw:  postawę stojącą, klęczącą, siedzącą, leżenie krzyżem oraz procesję (kroczenie). Postawy
	Postawa siedząca Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. Przez całe wieki w kościołach nie było ławek.
	i gesty w liturgii mają swoją symbolikę.
	W średniowieczu podczas długich nabożeństw wierni wspierali się na laskach różnego kształtu. Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla duchowieństwa. Katolicy dodali klęczniki
	Samo ciało ludzkie ma swoją wymowę w liturgii. Postawa stojąca Postawa stojąca jest przede wszystkim wyrazem szacunku dla Boga jako Najwyższego Pana
	(w kościołach protestanckich ich nie ma). Siedzenie jest także postawą słuchającego ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania
	i Stwórcy. Rozumie się ją też jako znak radości
	z odkupienia, jest też wyrazem uszanowania. Wszędzie na widok osoby ważniejszej przyjmuje się postawę stojącą. Oznacza też gotowość
	i rozważania Słowa Bożego. Postawa leżąca W starożytności chrześcijańskiej praktykowana była jako uzewnętrznianie prywatnej pobożności. Do dnia dzisiejszego praktykę taką spotkać można szczególnie w miejscach świętych, w sanktuariach. Leżenie krzyżem czyli rzucenie
	do uczestniczenia w liturgii. Postawa klęcząca Postawa klęcząca w liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga i była postawą typowo chrześcijańską. Już od IV wieku, przyklękano przed świętymi przedmiotami, takimi jak: kościół, próg kościelny, ołtarz, krzyż oraz przed osobami, jak kapłan czy biskup, na znak szacunku.W tym samym okresie postawa klęcząca nabrała również znaczenia pokutnego i błagalnego. Stała się znakiem człowieka skruszonego poczuciem winy oraz znakiem prośby człowieka szukającego opieki i pomocy.
	się twarzą na ziemię, zwane także prostracją znane było już w Starym Testamencie i jest znakiem najgłębszej adoracji oraz pokuty. Jest to jeszcze większe uniżenie siebie wobec Majestatu Bożego, aniżeli klęczenie.
	Procesja Procesja to uroczysty pochód. Najbardziej znaną procesją jest Procesja Bożego Ciała. Najświętszy sakrament jest niesiony poza kościół, a wierni, wśród uroczystych śpiewów, podążają za nim, składając publiczne świadectwo swojej wiary.
	W liturgii procesja symbolizuje nowy lud Boży, pielgrzymujący pod przewodnictwem Chrystusa do nieba. Piotr Stanisławski

	Jak ten czas szybko leci...
	To już rok!
	Myśli o wydawaniu ministranckiej gazetki, tak jak to opisywał w pierwszym numerze brat Savio, krążyły nam po głowach bardzo długo. Ale to właśnie rok temu, w lutym, podjęliśmy decyzję i zaczęliśmy obmyślać, jak miałaby ta gazetka wyglądać. Napisaliśmy artykuły, złożyliśmy i wydrukowaliśmy ją. Pierwszy numer ukazał się w marcu. I tak nieprzerwanie co miesiąc (oprócz numeru wakacyjnego) wydajemy kolejny numer gazetki. Dlatego chcielibyśmy podsumować rok naszej pracy. W każdym numerze gazetki znajduje się dział „ Rozmowa z Gościem”/„Wywiad z Gościem”. Do tej pory przeprowadziliśmy rozmowy z: naszym parafianinem – panem Hubertem Jeleniem, ministrantem z parafii św. Małgorzaty – Patrykiem Kołodziejem, wikariuszem prowincji – o. Dymitrem, misjonarzem – o. Karolem, rodzicami naszego opiekuna – br. Savio, misjonarzem – o. Hieronimem, misjonarzem – br. Auksencjuszem, misjonarzem – o. Sykstusem, proboszczem naszej parafii – o. Melchizedekiem oraz duszpasterzem naszej parafii – o. Salomonem. Od drugiego numeru gazetki w dziale „Nasi Ministranci” znajdują się także przeprowadzone przez brata Savio rozmowy z każdym ministrantem. Byli to już: Wojtek Kaczmarek, pan Mirosław Bańkowski, Michał Kaczmarek, Kacper Kuźma, Kuba Syma, Paweł Wilk, Ksawier Szynacha i Klaudiusz Kot. W dziale „Nasi Patronowie” opisaliśmy czterech patronów ministrantów: św. Tarsycjusza, św. Dominika Savio, św. Jana Bosko i św. Stanisława Kostkę. W dziale, który znajduje się w każdym numerze naszej gazetki – „Szkoła ministrancka” przybliżaliśmy zagadnienia związane z liturgią. Dział „Czy warto” pojawił się po raz pierwszy w październiku. Zastanawialiśmy się, czy warto mieć Facebooka, czy warto być ministrantem, czy warto budować szopkę bożonarodzeniową oraz czy warto się uczyć, być miłym i pomagać innym. Dział „Nasza Tradycja” koncentrował się (jak sama nazwa wskazuje) na tradycji i zwyczajach, np. związanych z aktualną częścią roku (Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester), ale pierwszy raz pojawił się w październiku i dotyczył naszej, śląskiej mowy. Aktualne wydarzenia związane z naszą wspólnotą opisywaliśmy w działach „Nasi Ministranci”,„Nasze Wycieczki”,„Nasze Wakacje” i innych. To, czym się interesujemy znalazło miejsce w dziale „Jak to działa” oraz wielu innych. Brat Savio w każdym numerze dzieli się swoimi przemyśleniami w dziale „Okiem Opiekuna”. W każdym numerze czeka na Was mnóstwo rozrywki, od dowcipów przez zagadki do kolorowanek. Ci, którzy najszybciej rozwiążą wyznaczone zadania ze „Strefy Rozrywki” mogą zgłosić się po nagrody. Od drugiego numeru na końcu gazetki znajdują się „Napisy Końcowe”, gdzie można znaleźć przydatne informacje dotyczące naszej wspólnoty. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami i nas wspieracie. To dzięki Wam, drodzy czytelnicy, ta gazetka istnieje. Tak, jak pisał brat Savio w pierwszym numerze, nie chcemy być grupą anonimową. Chcemy dzielić się z Wami wydarzeniami, które nas otaczają, naszymi zainteresowaniami; chcemy pisać interesujące artykuły, chcemy umilać Wam czas. Przepraszamy za błędy, które się w naszych gazetkach pojawiają (jesteśmy tylko uczniami szkół). Mamy nadzieję, że następne numery naszej gazetki będą równie chętnie przez Was czytane! Bardzo do tego zachęcamy!
	Mateusz Sklorz


	Rozmowa z gościem
	Przez jeden rok przygotowywałam kandydatów do bierzmowania. Przez krótki okres czasu należeliśmy do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Był to dla nas czas poszukiwania własnej drogi do poznania Boga.  Br. Savio: Co daje wam, jako rodzinie, bycie tak blisko Kościoła? Rodzina: Jako osoby wierzące nie wyobrażamy sobie życia poza Kościołem. Staramy się, w miarę naszych możliwości, coraz lepiej poznawać Boga po to, żeby wpisać się w Jego plan. Jedyna droga, która do tego prowadzi to mieć uszy, żeby słyszeć, mieć ręce gotowe to wykonać i serce otwarte na to wszystko, co Bóg dla nas przygotował. Staramy się być przesiąknięci Słowem Bożym, a tego nie da się uczynić z dala od Kościoła. Najwięcej Słowa Bożego jest w Eucharystii i tam też jest sposobność karmić się ciałem Jezusa Chrystusa. Dzięki temu duchowemu pokarmowi zyskujemy siły do codziennego życia. Dzięki temu, że żyjemy tak blisko Kościoła, możemy wzrastać w życiu chrześcijańskim. Czujemy się zmobilizowani do pracy nad sobą, nie czekamy biernie aż Pan Bóg poda nam wszystko, jak na tacy. Wiemy, że w Nim jest łaska i błogosławieństwo, że udzieli nam wsparcia w codziennych przedsięwzięciach.  Br. Savio: Czy, jako rodzina żyjąca tak blisko Boga, spotykacie się z jakimiś problemami, przejawami złośliwości itd.? Rodzina: Jeżeli kogoś kochasz, to w pewnym momencie przestaje ci przeszkadzać to, co o tej relacji mówią inni. Nie doskwiera nam to, co inni o nas mówią, ale tak naprawdę to nie spotkały nas nigdy żadne przykrości z tego powodu. Wręcz przeciwnie – doświadczyliśmy pozytywnych reakcji ludzi – pewnego podziwu, pozytywnej zazdrości, że potrafimy być tak blisko Boga i to pokazywać. Były nawet osoby, które obserwując nasze życie, zaczęły powoli zmieniać swój stosunek do wiary.
	Rozmowa z rodziną katolicką  z naszej parafii – Kinga i Krzysztof Sklorz
	Br. Savio: Proszę przedstawić swoją rodzinę. Rodzina: Mam na imię Kinga, jestem mężatką.
	Mój mąż ma na imię Krzysztof. Mamy troje dzieci – dwóch synów i córeczkę. Małżeństwem jesteśmy już dość długo – w tym roku w czerwcu będziemy świętować dwudziestą rocznicę ślubu. Br. Savio: Jak długo należycie do parafii
	św. Wojciecha? Rodzina: Od czerwca 2000 roku,  czyli prawie 19 lat. Br. Savio: Czy należycie do jakichś wspólnot parafialnych czy też jesteście tzw. anonimowymi parafianami? Rodzina: Pierwszy kontakt ze wspólnotą mieliśmy w 2005 roku. Oboje z mężem ukończyliśmy Kurs Filipa i wstąpiliśmy do Szkoły Nowej Ewangelizacji w Rozbarku. Tam uczyliśmy
	się ewangelizować. W tej parafii od 2013 roku należymy do wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Spotykamy się dwa razy
	w tygodniu – w środę na liturgii słowa i w sobotę na liturgii eucharystycznej. Do tych spotkań przygotowujemy się dość długo w domu. Byliśmy też swego czasu członkami Rady Parafialnej. Świadczyliśmy pomoc w zakresie duszpasterstwa rodzin – prowadziliśmy poradnię życia rodzinnego. Mąż uczestniczył w I Synodzie Gliwickim jako doradca przy parafii.
	Rozmowa z gościem

	Rozmowa z gościem
	Kolorowanka
	Nasze tradycje
	Karnawał
	Co to jest karnawał?  Odpowiedź na pytanie, co to jest karnawał, na pewno zna każdy z nas! Karnawał to oczywiście czas zimowych zabaw i balów maskowych, rozpoczynający się w Trzech Króli i trwający do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową. W naszym kraju zwykle jest tol cudowny okres przeróżnych zabaw, maskarad,
	parad i wydarzeń tanecznych. Zabawy odbywają się także na całym świecie. Jedną z najciekawszych imprez jest
	ta odbywająca się w Wenecji. Rozpoczyna się w lutym i trwa zaledwie 2 tygodnie, jednak bardzo intensywne. Zabawa rozpoczyna się na placu świętego Marka, to właśnie stąd rusza niezwykle barwny korowód ludzi ubranych w kolorowe stroje i maski. Trzeciego dnia odbywa się Wielki Bal Maskowy, zwany także Balem Dożów.  Równie słynny na cały świat jest karnawał w Rio de Janeiro, który rozpoczyna się
	w piątek przed Środą Popielcową i trwa pięć dni. Podczas tego hucznego wydarzenia całe miasto tańczy. To niezwykle energetyczny czas, w którym odbywa się wielki pokaz szkół samby, każda z nich do tego wydarzenia przygotowuje się przez cały rok. Tancerze jadą na bogato przyozdobionych platformach, nierzadko o dziwnych,
	niecodziennych kształtach.
	Życzę więc wszystkim udanej zabawy! Kuba Syma

	Ważna ciekawostka
	Rola kobiety w Kościele
	Bardzo trudno jest opisać rolę kobiety w Kościele w kilku zdaniach, ponieważ zadanie, które ma do wykonania jest złożone i gigantyczne.  Aby zrozumieć ogromne znaczenie kobiet, należy wrócić do początku. Do Księgi Rodzaju. To właśnie w ogrodzie Eden kobieta stanęła obok mężczyzny. Była dla niego darem, pomocą. Zakończeniem dzieła stworzenia. Kobieta jest inna niż mężczyzna. Posiada inne cechy, inne pragnienia, inną osobowość - i to jest piękne, że choć tak bardzo się różnią, to wspólnie tworzą jedno. Współcześnie często się o tym zapomina, albo chce się pominąć ten fakt. Tak więc podstawową funkcją kobiety jest niesienie piękna. Świat potrzebuje piękna kobiecej duszy,  bo to ona potrafi czynić codzienność ciekawszą, bardziej kolorową. Co to oznacza? Misja kobiety we wspólnocie Kościoła jest bardzo podobna do tej we wspólnocie rodzinnej. Służba, troska, poświęcenie, ofiarność, dzielenie się miłością, skrytą w sercu każdej kobiety,  jako prezent od Boga. Kobieta jest jak kapłanka ogniska domowego. Jest strażniczką wartości moralnych, etycznych, biblijnych. Ewangelizuje, jako świadek piękna oraz szlachetnej, czystej miłości i wiary. Zadaniem kobiety jest wszędzie nieść Jezusa i świadczyć o nim w swoim życiu.  Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie opisane zostały niezwykłe kobiety, które możemy obierać za przykład do naśladowania. Rola kobiety - córki Boga, jest pełna niebezpieczeństwa, ponieważ dotyczy wielkiego planu. Poprzez kobiety najczęściej Bóg ratował ludzkość. Weźmy na przykład Mojżesza - mężny, oddany Panu człowiek. Wyprowadził Izraelitów z niewoli. Lecz gdyby jego matka nie ocaliła go od śmierci, wrzucając go do rzeki Nil, a następnie nie zajmowała się nim jako niania w pałacu faraona, to nie dokonałby takich wielkich czynów.  Z kolei Rachab zapewniła Hebrajczykom udany atak militarny na Ziemię Obiecaną.  Nie zapomnijmy o Maryi - wzór otwartej i gotowej kobiety, aby służyć Panu. Gdyby nie powiedziała Bogu ,,tak”, to nie byłoby historii zbawienia. Warta uwagi jest także postawa czuwania. W Ewangelii kobiety nie tylko podążały za Nauczycielem, ale to właśnie one zostały i czuwały pod krzyżem, a następnie stały się pierwszymi świadkami zmartwychwstania Jezusa. W listach apostołów znajdują się również kobiety, w domach których odbywały się spotkania członków powstającego Kościoła. Wszystkie te bohaterki narażone były na ogromne niebezpieczeństwo, jednak wiedziały, że wszystko co czynią, czynią na chwałę Pana. Współczesny świat rozpaczliwie potrzebuje odważnych kobiet oraz ich zaangażowania w żywą relację z Jezusem. Każda z nas ma niezastąpioną rolę do odegrania. Mamy możliwość dokonania wielkich rzeczy, ponieważ kierujemy się delikatnością. Musimy tylko wsłuchać się  w głos Boga, zapytać, czego od nas oczekuje? Jaki ma dla nas plan? A gdy już będziemy to wiedziały musimy wybrać, czy przyjmiemy zaproszenie - jak Matka Boża. ,, Wdzięk jest zawodny, piękność ulotna, chwalić należy kobietę, która boi się Pana. Wysławiajcie ją za owoce jej rąk, niech jej dzieła sławią ją w miejskiej bramie”  (Prz 31,30-31)                                                                                                                Alicja Kozaczkiewicz



	Okiem opiekuna
	Jak ten czas szybko leci…..
	Dziś specjalny numer naszej gazetki. Zaczynamy świętować pierwszy
	rok wydawania owej gazetki. Tak! To już rok. Drodzy czytelnicy, z tej okazji chcę wam z całego serca podziękować.
	Bowiem dzięki wam nasza gazetka nadal powstaje i co najważniejsze się rozwija. Przy tej okazji chcę podziękować całemu składowi redakcyjnemu za współpracę. Cieszy fakt, iż nasza gazetka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oby tak dalej. Już dziś możemy się także pochwalić naszą stroną internetową. Zachęcam was do śledzenia. www.7Niebo.bytom.pl Rozwijamy się właśnie dla was. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko było zaangażowane w naszej wspólnocie
	to nie zastanawiaj się nad tym dłużej. Można przyjść na naszą zbiórkę. W każdą sobotę o godz. 9:30 w kościele
	lub o godz. 10:00 w salce klasztornej.
	ZAPRASZAM! Drogi czytelniku, nie bądź obojętny na to co się wokół dzieje. Daj też cząstkę siebie, przyjdź i działaj z nami.
	Byle do piątku
	To zupełnie naturalne,że dla niektórych uczniów szkoła jest nudna. Zdarza się że dzieci i młodzież nie chcą chodzić do szkoły,ponieważ z różnych powodów nie mogą tam wytrzymać. Oto kilka wskazówek jak wysiedzieć w szkole i się do niej nie zniechęcić.
	1.Niczego nie odwlekaj.  Odkładanie wszystkiego na później zwykle nie prowadzi do niczego dobrego. Uczeń który nie skończył lub co gorsze nie zaczął nawet pracy domowej,będzie unikać pójścia do szkoły. Odkładanie wszystkiego na później wywołuje stres. W większości przypadków wystarcza dobre planowanie. Pamiętaj jeżeli prawidłowo odrobiłeś zadanie nie musisz
	się o nic martwić. Jeżeli mimo wszystko ocena będzie niezadowalająca następnym razem staraj się bardziej. 2.Opieraj się presji rówieśników.  W przeciwnym razie będziesz cały czas oglądać się na innych. Pamiętaj by zawsze pozostawać sobą. 3.Zawsze proś o pomoc jeśli jej potrzebujesz.  Poproś rodziców, starsze rodzeństwo lub kolegów by wyjaśnili ci coś czego nie rozumiesz. Jeżeli mimo pomocy rodziców i rodzeństwa wciąż czegoś nie rozumiesz przed lekcją podejdź do nauczyciela i poproś żeby jeszcze raz ci to wyjaśnił. 4.Zapisz się na kółko.  Śmiało dołącz do szkolnego kółka lub sam zaproponuj założenie klubu opartego
	np. na wspólnym hobby. Jest to świetny sposób na zawieranie nowych znajomości. 5.Zapoznaj się ze swoim otoczeniem.  Towarzystwo sprawi że będziesz się dobrze czuć w swojej szkole. 6.Pamiętaj że szkoła to nie więzienie. Możesz pożartować z kolegami lub na przerwie zagrać w piłkę na boisku. Pamiętaj żeby wyznaczyć jasną granicę między zwykłą zabawą a kawałami które mogą zaszkodzić innym uczniom.  7.Ucz się pilnie przed każdym sprawdzianem.  Pozostawaj odpowiedzialny i dobrze zorganizowany. Unikaj kłopotów. Pamiętaj by unikać słów i zachowań, które mogą kogoś obrazić.
	Kuba Brzeźina


	Adoracja Ministrantów
	Dnia 27.01 2019 w ramach nieszporów niedzielnych ministranci wraz z rodzicami i całymi rodzinami adorowali Bożą Dziecinę.
	Tą adoracje poprowadzili ministranci. W prowadzeniu tej adoracji pomógł nam nasz opiekun brat Savio. Za oprawę muzyczną była odpowiedzialna pani Anna, która grała  na gitarze. Piotrek, jako ministrant, grał na bębnie. Adoracja polegała na rozważaniach, które czytali ministranci, przeplatana śpiewem kolęd. W czasie tej adoracji modliliśmy  się za naszych rodziców, całe rodziny, a także o nowe powołania do naszej wspólnoty ministranckiej. Oprócz nas i naszych rodzin swoją obecnością dopisali parafianie  i sympatycy. Zdjęcia z tej adoracji można zobaczyć w tym numerze gazetki, a także  na naszej stronie internetowej. Ja jako ministrant zachęcam wszystkich moich rówieśników do stąpienia do naszej wspólnoty ministranckiej. Jest naprawdę super!
	Ksawier Szynacha

	Strefa rozrywki

	Napisy końcowe
	Zapraszamy na zbiórki ministranckie w każdą sobotę   o godzinie 10:00 przed kościołem.         Naprawdę warto!


