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Nasi ministranci
Wywiad z ministrantem Piotrem Stanisławskim

Br. Savio: Przedstaw się, proszę.
Piotrek: Jestem Piotr Stanisławski, mam 11 lat i chodzę do szkoły muzycznej im. Fryderyka Chopina        
 w Bytomiu.
Br. Savio: Od kiedy jesteś ministrantem?
Piotrek: Od października 2017 roku.
Br. Savio: Czym się interesujesz?
Piotrek: Grą na perkusji, muzyką.
Br. Savio: Czyli w szkole uczysz się grać na perkusji? Na czymś jeszcze grasz?
Piotrek: Tak, uczę się grać na perkusji. A w piątej klasie każdy dostaje dodatkowy obowiązkowy 
instrument - fortepian.
Br. Savio: Twój ulubiony przedmiot oprócz muzycznych?
Piotrek: Hm… lubię ćwiczyć na w-f, trochę historia, geografia.
Br. Savio: Jesteśmy świeżo po powrocie z ferii zimowych. Kilka słów na ten temat?
Piotrek: Było fajnie, lubię takie wyjazdy. Zawsze można zwiedzić ciekawe miejsca itd.
Br. Savio: Co ci się najbardziej podobało na feriach?
Piotrek: Narty, jak poszliśmy na stok.
Br. Savio: Zjechałeś z największego stoku, z najdłuższej trasy.
Piotrek: No tak, było ekstremalnie i szybko.
Br. Savio: Twój ulubiony kolor?
Piotrek: Zielony, niebieski.
Br. Savio: Co lubisz jeść, twój najlepszy posiłek?
Piotrek: Bardzo lubię jeść ryż z bananami i czekoladą, spaghetti i frytki.
Br. Savio: Opowiedz o naszej wspólnocie ministranckiej.
Piotrek: Hm… jest to wspólnota bardzo fajna. Żałuje że jest nas tak mało ministrantów bo naprawdę warto
u nas być, warto wstępować. Wspólnota jest bardzo wartościowa. Opiekun jest mega świetny.
Kiedyś byłem w innej wspólnocie ministrantów, w innej parafii i jak bym miał to porównać to ta
wspólnota, w której jestem teraz jest o wiele lepsza, tutaj ciągle coś się dzieje. Tu u nas we wspólnocie nie
ma czasu na nudę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Opiekun poświęca czas każdemu ministrantowi, każdy
dla niego jest bardzo ważny. Tutaj w tej wspólnocie chce się być, chce się żyć.
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Br. Savio: Co takiego się stało, że zostałeś ministrantem?
Piotrek: Widziałem, że mój kolega służy i po prostu widziałem go przy ołtarzu
 i też chciałem służyć.
Br. Savio: Jak to jest być ministrantem? Co ci to daje?
Piotrek: Mogę być bliżej Pana Boga, poznawać Go. Poznawać liturgię,
 uczyć się jej i spędzać czas z rówieśnikami, uczyć się życia we wspólnocie.
Br. Savio: Zachęć w kilku zdaniach chłopaków do bycia ministrantem w naszej
wspólnocie.
Piotrek: Nie bójcie się! Bycie ministrantem w naszej wspólnocie to bardzo doby
wybór. Po prostu warto! Wspólnota jest wartościowa, opiekun jest fajny, dużo wnosi
do wspólnoty i dba o nas. Mamy częste wycieczki, wyjazdy. Mamy super zbiórki, 
często ze słodkościami. 
Przyjdź i zobacz, a nie będziesz żałować!

Dziękuję Piotrze za rozmowę i życzę ci powodzenia w pięciu się po szczeblach
ministranckich i we wzrastaniu w wierze. Dziękuję, że jesteś ministrantem, dużo
wnosisz w naszą wspólnotę i za to wszystko ci dziękuje. 

Fr.Savio OFM

Nasi ministranci
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Szkoła ministrancka

Zadania Ministranta na Mszy Świętej

Ja, jako ministrant, mam podczas Mszy świętej sporo obowiązków, o których nie
mogę zapomnieć. Moim zadaniem jest usługiwanie kapłanowi, a przez to samemu
Chrystusowi. Jestem ministrantem, czyli mam kapturek (strój kolorowy). Nie jestem
lektorem 
ani kantorem, więc moje obowiązki są ograniczone, nie mogę jeszcze wszystkiego
mieć.
Pierwszym zadaniem na Mszy Świętej jest zadzwonienie dzwonkami na rozpoczęcie
ofiarowania darów ( zaraz po modlitwie wiernych). 
Następnie po zadzwonieniu na ofiarowanie podaję kapłanowi wodę i wino oraz
ręczniczek do obmycia i wytarcia dłoni. Po śpiewie „święty, święty, święty…” dzwonię
dzwonkami na przeistoczenie. Gdy kapłan podnosi ciało i krew Chrystusa uderzam 
wtedy w gong. Po przeistoczeniu znowu dzwonię, a następnie po „Baranku Boży…”
dzwonię ostatni raz. Ostatnim moim zadaniem jest patena, którą trzymam podczas
rozdzielania komunii. 
Oczywiście to są tylko podstawowe zadania ministranta na Mszy Świętej, bowiem 
czym bardziej uroczysta Msza Święta i czym bardziej jest rozbudowana tym ministrant
ma więcej obowiązków.
Ale proszę się nie martwić. Te obowiązki, zadania ministranta nie są trudne. 
Łatwo można się ich nauczyć. Każdy z was da radę i będzie je umiał bardzo dobrze
wykonywać na Chwałę Panu Bogu.                                  Wojtek Kaczmarek
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Nasze wyjazdy
Zimowy wyjazd na ferie

Tak jak rok temu, tak też w tym roku postanowiliśmy pojechać na feryjny wyjazd z grupą Dzieci Maryi. 
Ferie zimowe najlepiej spędzić tam, gdzie jest dużo śniegu i zimowych atrakcji, więc udaliśmy się w góry.
19 lutego jeszcze przed świtem musieliśmy wstać, żeby zdążyć na pociąg. Przed południem byliśmy
 w Zakopanem, skąd pojechaliśmy do naszego domku w Poroninie. Okazało się, że na śnieg się
spóźniliśmy. Prawie cały stopniał tydzień wcześniej. Jedynie najwyższe, skaliste góry były zaśnieżone.
Pierwszego dnia było bardzo ciepło, wiosennie. Zajęliśmy pokoje z których okien rozpościerał się piękny
widok na zaśnieżone Tatry. Uczestniczyliśmy we Mszy odprawionej przez ojca Salomona, potem chwilę
odpoczęliśmy i poszliśmy na lodowisko. Jeździliśmy na łyżwach prawie dwie godziny. Wieczorem
zjedliśmy obiadokolację i graliśmy w różne gry. Następnego dnia wstaliśmy wcześnie, zaczęliśmy dzień 
od Mszy, później zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do Zakopanego. Najpierw wjechaliśmy na skocznię
narciarską, skąd można zobaczyć całą okolicę. Później poszliśmy do aquaparku, gdzie były fajne baseny
 i atrakcje oraz kilka długich wodnych zjeżdżalni. Po pływaniu przeszliśmy się po Krupówkach i zjedliśmy
dobry obiad na mieście. Zaraz, gdy wróciliśmy do domku dowiedzieliśmy się, jaka następna atrakcja nas
czeka. Były to konne zaprzęgi! Wyruszyliśmy spod domku i przejechaliśmy się po całej okolicy.
Wieczorem zorganizowaliśmy grilla w altance. Po zjedzeniu smacznych kiełbasek, krupnioków, oscypków
i innych dobroci poszliśmy spać. Trzeciego dnia jak zwykle rano była Msza, a później śniadanie. Po
śniadaniu poszliśmy na stok narciarski. Po długim jeżdżeniu, zmęczeni wróciliśmy do domu, zjedliśmy
obiad, 
a wieczorem pojechaliśmy do Szaflar by, tak jak rok temu, wykąpać się w gorących wodach termalnych.
Wypoczęliśmy i wróciliśmy do domu, a wieczorem zjedliśmy różne smaczne pizze. Ostatniego dnia Kuba
miał urodziny, więc już o północy wszyscy zaśpiewaliśmy mu „Sto lat”, złożyliśmy życzenia i wręczyliśmy
prezenty. Po południu musieliśmy już opuścić nasze pokoje, choć z pewnością każdy by chętnie został
dłużej. Jeszcze raz zajrzeliśmy na Krupówki, żeby się zaopatrzyć w pamiątki i oczywiście w oscypki. 
Po długiej podróży powrotnej szczęśliwie wróciliśmy do domów. Dziękujemy bardzo wszystkim, 
dzięki którym mogliśmy pojechać na te ferie, szczególnie opiekunom – bratu Savio i ojcu Salomonowi,
oraz pani właścicielce domku, w którym przebywaliśmy – za wspieranie nas, pomaganie nam i całe dobre
serce, które nam pani dała. Drogie dzieci i młodzieży – jak widzicie, za nami super czas. Może nie
jesteśmy całkowicie wypoczęci i gotowi do kolejnych miesięcy siedzenia w szkole, ale za nami super
wspomnienia, przeżyte rozmowy, wydarzenia i bezcenny czas. Jeśli Twoim wspomnieniem z ferii jest to,
że się wyspałeś, grałeś godzinami na kompie albo oglądałeś seriale w telewizji, może warto to zmienić.
We wspólnocie jest raźniej a w dodatku pogłębia się swoją wiarę. Zapraszamy was do naszych wspólnot!

Mateusz Sklorz
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Oto foto

Relacja foto z ferii
zimowych Ministrantów i

Dzieci Maryi.
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Oto foto
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Strefa rozrywki
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Czy warto...
Czy warto być Dzieckiem Maryi?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywista - tak. Ale właściwie dlaczego? Co takiego daje nam bycie Dziećmi
Maryi? Co takiego daje nam przynależność do tej wspólnoty?
 Skąd w ogóle pomysł, aby stworzyć taką grupę? 
 W 1830 roku Matka Boża objawiła się świętej Katarzynie Labouré. Podczas widzeń Katarzyna otrzymała misję
stworzenia Stowarzyszenia Dzieci Maryi oraz ujrzała wzór 
Cudownego Medalika, który z jednej strony przedstawia Matkę Bożą, miażdżącą wężą - szatana.
 Z Jej rąk spływają płomienie - łaski, które otrzyma każdy, kto o nie poprosi. Wokół Maryi znajduje
 się napis:
„O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Z drugiej strony widnieje litera
,,M” zwieńczona krzyżem, a poniżej dwa serca - pierwsze otoczone koroną cierniową (serce Jezusa); drugie -
przebite mieczem (serce Maryi)
Matka Boża obiecała, że ci, którzy nosić będą ten Medalik z ufnością, otrzymają wiele łask.
 Dziewczęta, należące do takiej właśnie wspólnoty starają się naśladować Matkę Bożą
 w każdym aspekcie swojego życia. Nie tylko poznają Boga poprzez wspólne spotkania, 
ale również są dla siebie wzajemnym wsparciem. Wspólnota jest podobna do kleju - łączy dwa światy, 
które wydają się niekiedy tak odległe od siebie: świat ludzki i boski. Jak najlepiej rozpoznawać wolę naszego
Pana jeśli nie przez jakąś aktywną przynależność do wspólnoty Kościoła? Bardzo ciekawy
 jest fakt, że Maryja jako człowiek urodziła samego Boga. 
Przez to wydarzenie wspólnota Dzieci Maryi jest jeszcze bardziej wyjątkowa, ponieważ,
 jak wyżej wspomniałam świat boski i ludzki zostały złączone.
Wiele młodych kobiet twierdzi, że gdyby nie była Dzieckiem Maryi, to prawdopodobnie porzuciłaby wiarę
katolicką, a przynajmniej ich wiara byłaby znacznie mniejsza. To bardzo smutne, 
jednak prawdziwe. Poczucie obowiązku i chęć służby zatrzymują je przy Bogu, a w trudnych chwilach mogą
liczyć na pomoc najlepszej Mamy oraz pomoc innych dziewcząt. Dziecko Maryi
 to nie tylko tytuł lub nazwa. Wszyscy zaangażowani w to dzieło ludzie razem tworzą rodzinę. 
Taka wspólnota to nie tylko zabawa, czy służba. To przede wszystkim nauka o tym, jak być tak pięknym
duchowo, jak Maryja; jak stać się dobrą kobietą na wzór najlepszej kobiety świata.
 Wiele osób mówi, że właśnie dzięki takiej wspólnocie mają lepszy kontakt z innymi, są bardziej kreatywni 
i zaradni bo wszystko, co robią podczas wspólnych wyjazdów czy spotkań, uczyniło ich odpowiedzialnymi,
troskliwymi ludźmi, którzy patrzą przede wszystkim na dobro bliźniego. Zwykłe nakrywanie do stołu, ścielenie
łóżek, zmywanie naczyń - niby drobne, łatwe czynności, 
ale gdy robimy je dla kogoś, z miłością, to dopiero wtedy są coś warte. Tego właśnie Maryja uczy swe dzieci:
służyć innym z miłością, widzieć Boga nawet w najgorszej, domowej pracy,
 widzieć Boga w każdym, kogo spotykamy.
Będąc blisko Maryi poznajemy także samych siebie. Nie okłamujmy się. Nie zabarwiamy rzeczywistości.
Stajemy w prawdzie przed sobą ilekroć uczynimy coś dobrego lub złego, 
a jak wiadomo każdy powinien dążyć do poznania oraz zaakceptowania prawdy o samym sobie. 
 Grupa Dzieci Maryi przeważnie skupia młode dziewczynki i to jest piękne. Niezwykłe.
 Bo daje nadzieję na to, że wśród nas nadal jest obecny Jezus, jest obecna Matka Boża.
Choć życie duchowe Dziecka Maryi jest usiane niebezpieczeństwami ( zwłaszcza współcześnie)
i jest pełne bitewnych szlaków, to Mama zawsze pomoże. Nigdy nie opuści swojego ukochanego dziecka, nawet
wtedy, gdy jej dziecko będzie myślało, że zło wygrywa, a cały świat jest przeciwko niemu. 
 Zachęcam Was, drogie dziewczęta do wstąpienia do naszej przyparafialnej wspólnoty Dzieci Maryi.Warto. 

Alicja Kozaczkiewicz
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Skrucha
Zaczyna się w środę popielcową przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu i zgodnie 
z kalendarzem liturgicznym trwa do Wielkiego Czwartku.
Głównym przesłaniem trwającego 40 dni postu jest duchowe przygotowanie do
godnego przeżywania świąt Wielkiejnocy.
Pierwotnie Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę, od II wieku
poszczono już przez tydzień a od IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu
Jezusa na pustyni został przedłużony do obowiązujących 40 dni pokuty.
W tym czasie odmawiamy sobie dobrych i przyjemnych rzeczy, czyli takich, które
lubimy np. jedzenie słodyczy czy granie na komputerze. Są to postanowienia, których
 nie zawsze łatwo jest dotrzymać, ale są one dla naszego duchowego wzrastania
bardzo ważne i potrzebne.
Wszystkie niedziele Wielkiego Postu mają swoje tradycyjne nazwy. Pierwsza niedziela
 to Niedziela Wstępna, a ostatnia – szósta to Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela
Palmowa.
Z okresem Wielkiego Postu wiąże się wiele zwyczajów i symboli.
W środę popielcową kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. 
Podczas Mszy Świętej nie śpiewa się alleluja i używa się fioletowych szat
liturgicznych. Fiolet to kolor pokutny.
Dużo zwyczajów w Wielkim Poście dotyczyło spożywania posiłków. Spożywano chleb
maczany w oliwie, a śledzie podawano bez śmietany, z kawą z żołędzi, bez cukru.
W tym roku okres Wielkiego Postu rozpocznie się 6 marca środą popielcową,
zakończy 
w Wielki Czwartek 18 kwietnia.

Przygotujmy się należycie. Niech będzie to dla nas owocny czas. 

Paweł Wilk
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Smutna środa
Środa popielcowa − Popielec rozpoczyna 40- dniowy okres
Wielkiego Postu. To w kościele szczególny czas pokuty i
umartwienia. 
Środa popielcowa wypada między 5 lutego a 10 marca. Wierni
powinni uczestniczyć we mszy świętej, podczas której kapłani
posypują im głowy popiołem. To szczególny symbol kruchości
ludzkiego życia. Tradycja posypywania głów popiołem na znak
pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił
ją obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas
postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych
w Niedzielę Palmową ubiegłego roku. Księża wypowiadają przy tym
słowa: "Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", co ma przypominać o
nieuchronnej śmierci. 
Modlitwy i wyrzeczenia mają przygotować wiernych na
najważniejsze święto, czyli Zmartwychwstanie Pańskie. W środę
popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych (od 14 roku życia) i post ścisły (między 18 a 60 rokiem
życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do trzech: jednego do
syta oraz dwóch skromnych. W Polsce środa popielcowa nie jest
dniem wolnym od pracy.                                                                              
                                         Piotr Stanisławski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urban_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palma_wielkanocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
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Post
Wielki Post to w Kościele szansa na nawrócenie. W tym czasie są
organizowane nabożeństwa i katechezy z młodzieżą. Spotkania te
wspierają aktywne przeżycie czasu postu w Kościele. Im bliżej
Wielkanocy, tym więcej zajęć dotyczących przeżywania Wielkiego
Tygodnia. Tradycją jest poranek wielkanocny, który ma miejsce w
ostatnim dniu nauki przed świętami, czyli w Wielką Środę. Młodzi ludzie
przygotowują wtedy program artystyczny o wydarzeniach Wielkiego
Tygodnia. To uroczystość, w której biorą udział uczniowie, rodzice,
nauczyciele. Wspólnym wysiłkiem jest realizowane ciekawe
duszpasterstwo, a najmłodsi przechodzą lekcję świadomego i
aktywnego bycia katolikiem oraz członkiem wspólnoty. Bardzo ważna w
czasie Wielkiego Postu jest umiejętność opanowywania pokus. Pościć
mogą zmysły takie jak wzrok, słuch, smak. Na przykład trzeba umieć
powstrzymać się od tego, co przyciąga naszą uwagę, opanować
niezdrową ciekawość. Trzeba spróbować zapanować nad zmysłem
słuchu np. nie włączać radia zaraz po przebudzeniu. Opanujmy też
pokusę długotrwałego surfowania w internecie. Pamiętajmy, że Wielki
Post dla wszystkich jest okresem wyrzeczeń polegającym na tym, aby
swoje obowiązki wykonywać najlepiej jak się umie...
                                                                                Jakub Brzezina
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Okiem opiekuna
Razem z Dziećmi Maryi udało nam się wyjechać w trakcie ferii na
kilka dni do Zakopanego. Ten wyjazd zawdzięczam wielu ludziom.
Z tej racji chcę podziękować o. Melchizedekowi – proboszczowi
naszej parafii za to, że pozwolił nam wyjechać, za to że
dofinansował nam ten wyjazd. Podziękowania kieruję także do o.
Salomona za pomoc w organizacji, za, to że jechał z nami.
Dziękuję także wam, drodzy parafianie, za wasz dar serca, modlitwę
i wsparcie finansowe. Bez waszej pomocy ten wyjazd by się nie
odbył. Dziękuję także wszystkim rodzicom ministrantów i Dzieci
Maryi. 
Weszliśmy już w szczególny czas Wielkiego Postu ( artykuły w
gazetce do tego nawiązują). Niech ten czas będzie zastanowieniem
się, co ja mogę zrobić, dać od siebie, aby nasze wspólnoty mogły
się jeszcze bardziej rozrastać. 
Być ministrantem w dzisiejszym świecie? Czy jest to możliwe?
Oczywiście, że tak! Wystarczy zobaczyć naszą wspólnotę. 
Można nas śledzić przez naszą stronkę
internetową: www.7Niebo.bytom.pl
Możesz też zawsze do nas napisać. A jeśli znasz kogoś, kto chce
zostać ministrantem to przyprowadź go. Nie warto dłużej się
zastanawiać, tylko przyjść i zobaczyć.                                                      
          Fr.Savio OFM
 

http://www.7niebo.bytom.pl/
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Świętość
Błogosławiona Karolina Kózka

Polska męczennica, dziewica oraz błogosławiona Kościoła katolickiego
Przyszła na świat 2.08.1898r. w miejscowości Wał-Ruda (diecezja tarnowska), w ubogiej rolniczej rodzinie
Jana i Marii Kózki. Była czwartym z jedenaściorga ich dzieci. Rodzice Karoliny byli ludźmi głębokiej wiary.
W ich rodzinie pielęgnowano tradycje religijne i obyczajowe.
Cała rodzina uczęszczała regularnie w niedzielę i święta do kościoła na Mszę Świętą, odmawiano
codziennie wspólne modlitwy, śpiewano godzinki do Najświętszej Maryi Panny.
W niedzielę Wielkiego Postu, z powodu dużej odległości od kościoła, wraz z sąsiadami odprawiano
nabożeństwa Gorzkich Żali. W okresie Bożego Narodzenia ojciec urządzał w domu szopkę, przy której
niemalże każdego wieczoru śpiewano kolędy i pastorałki. W domu Karoliny gromadzili się sąsiedzi 
aby słuchać treści religijnych, czasopism, Żywotów świętych i Pisma Świętego.
Życie Karoliny przebiegało prosto i zwyczajnie, podobnie jak życie jej wielu wiejskich koleżanek. Karolina
bardzo dobrze się uczyła. Szkołę podstawową ukończyła z wynikiem celującym. Mając 16 lat przyjęła
sakrament bierzmowania.
Bardzo angażowała się w życie parafialne. Należała do grupy Apostolstwa Modlitwy i Żywego różańca.
Często brała udział w pielgrzymkach. Jej marzeniem był udział w pielgrzymce do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Jako dorastająca dziewczyna wyróżniała się wśród rówieśnic skromnością w postawie i
całym zachowaniu. choć lubiła się ładnie ubrać w niedzielę, nie przywiązywała zbytnio uwagi do strojów 
ani innych rzeczy, które były bardzo ważne dla dziewcząt w jej wieku.
Pragnęła służyć Bogu w dozgonnym dziewictwie. Karolina od najmłodszych lat ciężko pracowała,
pomagając mamie w zajęciach domowych oraz na roli.
Jej śmierć nastąpiła niespodziewanie i bardzo boleśnie. 
Podczas trwania I wojny światowej, pewnego dnia, a konkretnie 18.11.1914r.pod nieobecność matki wpadł
do domu Kózków rosyjski żołnierz, który kazał wyjść na zewnątrz Karolinie i jej ojcu, po czym pognał 
ich do lasu. Po drodze sterroryzował ojca i kazał mu wracać do domu. Dwaj chłopcy widzieli, jak żołnierz
pędził przed sobą dziewczynę, która mężnie walczyła z nim, stawiając opór i broniła się silnymi ciosami,
usiłując zawrócić z drogi.
Zwłoki Karoliny znalazł jeden z mieszkańców wsi dopiero 4 grudnia 1914r. Liczne rany świadczyły
wyraźnie o jej walce i ogromnym cierpieniu. Kilkukrotnie została cięta szablą, wyrwała się oprawcy i
uciekła w stronę wsi przez bagno. Tam jednak, wyczerpana całkowicie walką, utratą krwi, bólem i
ucieczką zakończyła swoje życie. Pogrzeb odbył się 6.12.1914r. i przerodził się w manifestację. Ludzie
widzieli w niej świętą dziewicę
 i męczennicę.
Proszono ją o wstawiennictwo u Boga.
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę błogosławioną podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w
roku 1987.
Liturgiczny obchód ku czci bł. Karoliny przypada 18.11. i ma rangę wspomnienia obowiązkowego.
Jan Paweł II stwierdził, że Karolina swoim życiem i swoją śmiercią mówi przede wszystkim do młodych, 
do dziewcząt i chłopców, do mężczyzn i kobiet.
Mówi o wielkiej godności kobiety, o godności ludzkiej osoby. 

Paweł Wilk
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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!

Skład redakcyjny:

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

Rozwiązania ze strefy rozrywki a także
kolorowankę proszę wysyłać na nasz
adres mailowy do dnia 15.03.2019

Zachęcamy do udziału w konkursie. 
Do wygrania ciekawe nagrody.

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

www.7Niebo.bytom.pl

      Facebook: Ministranci Wojciech
          
                   Instagram: ministrancibytom

         
           ministranciwojciech@gmail.com


	Miesięcznik wydawany przez ministrantów z parafii Świętego Wojciecha w Bytomiu
	W tym numerze między innymi:
	Nasze ferie zimowe str.5 Oto foto z ferii zimowych str.6/7 Wielki post str.10 Strefa rozrywki z nagrodami str.8 i 15 oraz wiele innych ciekawych artykułów

	Nasi ministranci
	Wywiad z ministrantem Piotrem Stanisławskim
	Br. Savio: Przedstaw się, proszę. Piotrek: Jestem Piotr Stanisławski, mam 11 lat i chodzę do szkoły muzycznej im. Fryderyka Chopina          w Bytomiu. Br. Savio: Od kiedy jesteś ministrantem? Piotrek: Od października 2017 roku. Br. Savio: Czym się interesujesz? Piotrek: Grą na perkusji, muzyką. Br. Savio: Czyli w szkole uczysz się grać na perkusji? Na czymś jeszcze grasz? Piotrek: Tak, uczę się grać na perkusji. A w piątej klasie każdy dostaje dodatkowy obowiązkowy
	instrument - fortepian. Br. Savio: Twój ulubiony przedmiot oprócz muzycznych? Piotrek: Hm… lubię ćwiczyć na w-f, trochę historia, geografia. Br. Savio: Jesteśmy świeżo po powrocie z ferii zimowych. Kilka słów na ten temat? Piotrek: Było fajnie, lubię takie wyjazdy. Zawsze można zwiedzić ciekawe miejsca itd. Br. Savio: Co ci się najbardziej podobało na feriach? Piotrek: Narty, jak poszliśmy na stok. Br. Savio: Zjechałeś z największego stoku, z najdłuższej trasy. Piotrek: No tak, było ekstremalnie i szybko. Br. Savio: Twój ulubiony kolor? Piotrek: Zielony, niebieski. Br. Savio: Co lubisz jeść, twój najlepszy posiłek? Piotrek: Bardzo lubię jeść ryż z bananami i czekoladą, spaghetti i frytki. Br. Savio: Opowiedz o naszej wspólnocie ministranckiej. Piotrek: Hm… jest to wspólnota bardzo fajna. Żałuje że jest nas tak mało ministrantów bo naprawdę warto u nas być, warto wstępować. Wspólnota jest bardzo wartościowa. Opiekun jest mega świetny. Kiedyś byłem w innej wspólnocie ministrantów, w innej parafii i jak bym miał to porównać to ta wspólnota, w której jestem teraz jest o wiele lepsza, tutaj ciągle coś się dzieje. Tu u nas we wspólnocie nie ma czasu na nudę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Opiekun poświęca czas każdemu ministrantowi, każdy dla niego jest bardzo ważny. Tutaj w tej wspólnocie chce się być, chce się żyć.


	Nasi ministranci
	Br. Savio: Co takiego się stało, że zostałeś ministrantem? Piotrek: Widziałem, że mój kolega służy i po prostu widziałem go przy ołtarzu
	i też chciałem służyć. Br. Savio: Jak to jest być ministrantem? Co ci to daje? Piotrek: Mogę być bliżej Pana Boga, poznawać Go. Poznawać liturgię,
	uczyć się jej i spędzać czas z rówieśnikami, uczyć się życia we wspólnocie. Br. Savio: Zachęć w kilku zdaniach chłopaków do bycia ministrantem w naszej wspólnocie. Piotrek: Nie bójcie się! Bycie ministrantem w naszej wspólnocie to bardzo doby wybór. Po prostu warto! Wspólnota jest wartościowa, opiekun jest fajny, dużo wnosi do wspólnoty i dba o nas. Mamy częste wycieczki, wyjazdy. Mamy super zbiórki,
	często ze słodkościami.  Przyjdź i zobacz, a nie będziesz żałować!
	Dziękuję Piotrze za rozmowę i życzę ci powodzenia w pięciu się po szczeblach ministranckich i we wzrastaniu w wierze. Dziękuję, że jesteś ministrantem, dużo wnosisz w naszą wspólnotę i za to wszystko ci dziękuje.
	Fr.Savio OFM
	Szkoła ministrancka
	Zadania Ministranta na Mszy Świętej
	Ja, jako ministrant, mam podczas Mszy świętej sporo obowiązków, o których nie mogę zapomnieć. Moim zadaniem jest usługiwanie kapłanowi, a przez to samemu Chrystusowi. Jestem ministrantem, czyli mam kapturek (strój kolorowy). Nie jestem lektorem
	ani kantorem, więc moje obowiązki są ograniczone, nie mogę jeszcze wszystkiego mieć. Pierwszym zadaniem na Mszy Świętej jest zadzwonienie dzwonkami na rozpoczęcie ofiarowania darów ( zaraz po modlitwie wiernych).  Następnie po zadzwonieniu na ofiarowanie podaję kapłanowi wodę i wino oraz ręczniczek do obmycia i wytarcia dłoni. Po śpiewie „święty, święty, święty…” dzwonię dzwonkami na przeistoczenie. Gdy kapłan podnosi ciało i krew Chrystusa uderzam
	wtedy w gong. Po przeistoczeniu znowu dzwonię, a następnie po „Baranku Boży…” dzwonię ostatni raz. Ostatnim moim zadaniem jest patena, którą trzymam podczas rozdzielania komunii.  Oczywiście to są tylko podstawowe zadania ministranta na Mszy Świętej, bowiem
	czym bardziej uroczysta Msza Święta i czym bardziej jest rozbudowana tym ministrant ma więcej obowiązków. Ale proszę się nie martwić. Te obowiązki, zadania ministranta nie są trudne.
	Łatwo można się ich nauczyć. Każdy z was da radę i będzie je umiał bardzo dobrze wykonywać na Chwałę Panu Bogu.                                  Wojtek Kaczmarek

	Nasze wyjazdy
	Zimowy wyjazd na ferie
	Tak jak rok temu, tak też w tym roku postanowiliśmy pojechać na feryjny wyjazd z grupą Dzieci Maryi.
	Ferie zimowe najlepiej spędzić tam, gdzie jest dużo śniegu i zimowych atrakcji, więc udaliśmy się w góry. 19 lutego jeszcze przed świtem musieliśmy wstać, żeby zdążyć na pociąg. Przed południem byliśmy
	w Zakopanem, skąd pojechaliśmy do naszego domku w Poroninie. Okazało się, że na śnieg się spóźniliśmy. Prawie cały stopniał tydzień wcześniej. Jedynie najwyższe, skaliste góry były zaśnieżone. Pierwszego dnia było bardzo ciepło, wiosennie. Zajęliśmy pokoje z których okien rozpościerał się piękny widok na zaśnieżone Tatry. Uczestniczyliśmy we Mszy odprawionej przez ojca Salomona, potem chwilę odpoczęliśmy i poszliśmy na lodowisko. Jeździliśmy na łyżwach prawie dwie godziny. Wieczorem zjedliśmy obiadokolację i graliśmy w różne gry. Następnego dnia wstaliśmy wcześnie, zaczęliśmy dzień
	od Mszy, później zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do Zakopanego. Najpierw wjechaliśmy na skocznię narciarską, skąd można zobaczyć całą okolicę. Później poszliśmy do aquaparku, gdzie były fajne baseny
	i atrakcje oraz kilka długich wodnych zjeżdżalni. Po pływaniu przeszliśmy się po Krupówkach i zjedliśmy dobry obiad na mieście. Zaraz, gdy wróciliśmy do domku dowiedzieliśmy się, jaka następna atrakcja nas czeka. Były to konne zaprzęgi! Wyruszyliśmy spod domku i przejechaliśmy się po całej okolicy. Wieczorem zorganizowaliśmy grilla w altance. Po zjedzeniu smacznych kiełbasek, krupnioków, oscypków i innych dobroci poszliśmy spać. Trzeciego dnia jak zwykle rano była Msza, a później śniadanie. Po śniadaniu poszliśmy na stok narciarski. Po długim jeżdżeniu, zmęczeni wróciliśmy do domu, zjedliśmy obiad,
	a wieczorem pojechaliśmy do Szaflar by, tak jak rok temu, wykąpać się w gorących wodach termalnych. Wypoczęliśmy i wróciliśmy do domu, a wieczorem zjedliśmy różne smaczne pizze. Ostatniego dnia Kuba miał urodziny, więc już o północy wszyscy zaśpiewaliśmy mu „Sto lat”, złożyliśmy życzenia i wręczyliśmy prezenty. Po południu musieliśmy już opuścić nasze pokoje, choć z pewnością każdy by chętnie został dłużej. Jeszcze raz zajrzeliśmy na Krupówki, żeby się zaopatrzyć w pamiątki i oczywiście w oscypki.
	Po długiej podróży powrotnej szczęśliwie wróciliśmy do domów. Dziękujemy bardzo wszystkim,
	dzięki którym mogliśmy pojechać na te ferie, szczególnie opiekunom – bratu Savio i ojcu Salomonowi, oraz pani właścicielce domku, w którym przebywaliśmy – za wspieranie nas, pomaganie nam i całe dobre serce, które nam pani dała. Drogie dzieci i młodzieży – jak widzicie, za nami super czas. Może nie jesteśmy całkowicie wypoczęci i gotowi do kolejnych miesięcy siedzenia w szkole, ale za nami super wspomnienia, przeżyte rozmowy, wydarzenia i bezcenny czas. Jeśli Twoim wspomnieniem z ferii jest to, że się wyspałeś, grałeś godzinami na kompie albo oglądałeś seriale w telewizji, może warto to zmienić. We wspólnocie jest raźniej a w dodatku pogłębia się swoją wiarę. Zapraszamy was do naszych wspólnot!

	Mateusz Sklorz

	Oto foto
	Relacja foto z ferii zimowych Ministrantów i Dzieci Maryi.

	Oto foto
	Strefa rozrywki
	Czy warto...
	Czy warto być Dzieckiem Maryi?

	Skrucha
	Zaczyna się w środę popielcową przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu i zgodnie
	z kalendarzem liturgicznym trwa do Wielkiego Czwartku. Głównym przesłaniem trwającego 40 dni postu jest duchowe przygotowanie do godnego przeżywania świąt Wielkiejnocy. Pierwotnie Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę, od II wieku poszczono już przez tydzień a od IV wieku, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni został przedłużony do obowiązujących 40 dni pokuty. W tym czasie odmawiamy sobie dobrych i przyjemnych rzeczy, czyli takich, które lubimy np. jedzenie słodyczy czy granie na komputerze. Są to postanowienia, których
	nie zawsze łatwo jest dotrzymać, ale są one dla naszego duchowego wzrastania bardzo ważne i potrzebne. Wszystkie niedziele Wielkiego Postu mają swoje tradycyjne nazwy. Pierwsza niedziela
	to Niedziela Wstępna, a ostatnia – szósta to Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Z okresem Wielkiego Postu wiąże się wiele zwyczajów i symboli. W środę popielcową kapłan posypuje głowy wiernych popiołem.  Podczas Mszy Świętej nie śpiewa się alleluja i używa się fioletowych szat liturgicznych. Fiolet to kolor pokutny. Dużo zwyczajów w Wielkim Poście dotyczyło spożywania posiłków. Spożywano chleb maczany w oliwie, a śledzie podawano bez śmietany, z kawą z żołędzi, bez cukru. W tym roku okres Wielkiego Postu rozpocznie się 6 marca środą popielcową, zakończy
	w Wielki Czwartek 18 kwietnia.
	Przygotujmy się należycie. Niech będzie to dla nas owocny czas.
	Paweł Wilk

	Smutna środa
	Środa popielcowa − Popielec rozpoczyna 40- dniowy okres Wielkiego Postu. To w kościele szczególny czas pokuty i umartwienia.  Środa popielcowa wypada między 5 lutego a 10 marca. Wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej, podczas której kapłani posypują im głowy popiołem. To szczególny symbol kruchości ludzkiego życia. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił ją obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową ubiegłego roku. Księża wypowiadają przy tym słowa: "Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", co ma przypominać o nieuchronnej śmierci.  Modlitwy i wyrzeczenia mają przygotować wiernych na najważniejsze święto, czyli Zmartwychwstanie Pańskie. W środę popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia) i post ścisły (między 18 a 60 rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych. W Polsce środa popielcowa nie jest dniem wolnym od pracy.                                                                                                                        Piotr Stanisławski
	Post
	Wielki Post to w Kościele szansa na nawrócenie. W tym czasie są organizowane nabożeństwa i katechezy z młodzieżą. Spotkania te wspierają aktywne przeżycie czasu postu w Kościele. Im bliżej Wielkanocy, tym więcej zajęć dotyczących przeżywania Wielkiego Tygodnia. Tradycją jest poranek wielkanocny, który ma miejsce w ostatnim dniu nauki przed świętami, czyli w Wielką Środę. Młodzi ludzie przygotowują wtedy program artystyczny o wydarzeniach Wielkiego Tygodnia. To uroczystość, w której biorą udział uczniowie, rodzice, nauczyciele. Wspólnym wysiłkiem jest realizowane ciekawe duszpasterstwo, a najmłodsi przechodzą lekcję świadomego i aktywnego bycia katolikiem oraz członkiem wspólnoty. Bardzo ważna w czasie Wielkiego Postu jest umiejętność opanowywania pokus. Pościć mogą zmysły takie jak wzrok, słuch, smak. Na przykład trzeba umieć powstrzymać się od tego, co przyciąga naszą uwagę, opanować niezdrową ciekawość. Trzeba spróbować zapanować nad zmysłem słuchu np. nie włączać radia zaraz po przebudzeniu. Opanujmy też pokusę długotrwałego surfowania w internecie. Pamiętajmy, że Wielki Post dla wszystkich jest okresem wyrzeczeń polegającym na tym, aby swoje obowiązki wykonywać najlepiej jak się umie...                                                                                 Jakub Brzezina
	Okiem opiekuna
	Razem z Dziećmi Maryi udało nam się wyjechać w trakcie ferii na kilka dni do Zakopanego. Ten wyjazd zawdzięczam wielu ludziom. Z tej racji chcę podziękować o. Melchizedekowi – proboszczowi naszej parafii za to, że pozwolił nam wyjechać, za to że dofinansował nam ten wyjazd. Podziękowania kieruję także do o. Salomona za pomoc w organizacji, za, to że jechał z nami. Dziękuję także wam, drodzy parafianie, za wasz dar serca, modlitwę i wsparcie finansowe. Bez waszej pomocy ten wyjazd by się nie odbył. Dziękuję także wszystkim rodzicom ministrantów i Dzieci Maryi.  Weszliśmy już w szczególny czas Wielkiego Postu ( artykuły w gazetce do tego nawiązują). Niech ten czas będzie zastanowieniem się, co ja mogę zrobić, dać od siebie, aby nasze wspólnoty mogły się jeszcze bardziej rozrastać.  Być ministrantem w dzisiejszym świecie? Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak! Wystarczy zobaczyć naszą wspólnotę.  Można nas śledzić przez naszą stronkę internetową: www.7Niebo.bytom.pl Możesz też zawsze do nas napisać. A jeśli znasz kogoś, kto chce zostać ministrantem to przyprowadź go. Nie warto dłużej się zastanawiać, tylko przyjść i zobaczyć.                                                                 Fr.Savio OFM
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