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Nasi Ministranci

 Kuba Brzezina
Savio: Przedstaw się, proszę.
Kuba: Nazywam się Jakub Brzezina i mam 10 lat.
Savio: Do jakiej szkoły chodzisz?
Kuba: Chodzę do szkoły podstawowej nr 3 w Bytomiu.
Savio: Ministrantem jesteś od?
Kuba: Dokładnej daty, niestety, nie pamiętam, ale pamiętam że od
listopada 2015 roku.
Savio: Czym się interesujesz?
Kuba: Muzyką, lubię jej słuchać. Pomaga mi w smutku, złości.
Savio: Jest to jakaś konkretna muzyka?
Kuba: Elektroniczna muzyka taneczna.
Savio: Twój ulubiony kolor?
Kuba: Niebieski.
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Savio: Twoje ulubione danie to?
Kuba: Rosół.
Savio: Z makaronem czy ryżem?
Kuba: Z makaronem.
Savio: Brawo Ty, tak jak opiekun hah.
Savio: Co lubisz robić w wolnych chwilach?
Kuba: Lubię wyjść sobie na spacer do parku, lub czytać jakąś dobrą książkę.
Savio: Co ci daje bycie ministrantem?
Kuba: Dzięki ministranturze jestem zbliżony do Boga. Jest mi w tej wspólnocie
bardzo dobrze. Widzę też jak bardzo się rozwijam. 
Savio: Opowiedz o naszej wspólnocie ministrantów.
Kuba: Naprawdę warto być jednym z nas. Jest to wspólnota, w której dużo się
dzieje. Zbiórki są prowadzone na różne sposoby, więc nie można się nudzić. U nas
każdy znajdzie coś dla siebie. Można się też rozwijać jako redaktor w naszej
gazetce. Uczestniczyć w różnych kursach diecezjalnych. Mamy mega dużo
wyjazdów, wycieczek.
Savio: Twój ulubiony przedmiot w szkole?
Kuba: Historia
Savio: Masz rodzeństwo?
Kuba: Dwóch braci i siostrę. Jestem najmłodszy.
Savio: Zachęć innych do bycia ministrantem
Kuba: Nie bójcie się. Przyjdźcie w sobotę na zbiórkę o godzinie 10:00. Opiekun jest
bardzo fajny, ministranci są super. Szkoda czasu na nudę – u nas nudy nie
znajdziesz!!!

Dziękuję ci Kuba za twoją służbę, za zaangażowanie. Za twój przykład wiary. 
Życzę ci dużo sukcesów.                                              fr. Savio Bażan OFM

Nasi Ministranci
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Szkoła Ministrancka

Postawa Stojąca.

To postawa ludzi będących w drodze do
Królestwa Niebieskiego i do nowego życia
treściami usłyszanymi w słowie Bożym podczas
liturgii.

Postawę stojącą przyjmujemy:
od początku Mszy Świętej aż do oracji
włącznie,
od wersetu Alleluja przed Ewangelią aż do
zakończenia Ewangelii,
od wezwania kapłana Módlcie się, aby moją  
i waszą ofiarę...
podczas prefacji aż do śpiewu Święty,
Święty... włącznie,
po aklamacji Oto wielka tajemnica wiary    
 aż do Baranku Boży włącznie,
podczas modlitwy po Komunii Świętej oraz
obrzędów zakończenia.

Leżenie krzyżem (prostracja)

Leżenie krzyżem jest znakiem
najgłębszej adoracji oraz pokuty.
Wyraża ono całkowite oddanie się Bogu
poczucie własnej słabości.
Obecnie w liturgii celebrans kładzie się
krzyżem przed ołtarzem na początku
ceremonii Wielkiego Piątku. Podobnie
ci, którzy otrzymują święcenia biskupie,
prezbiteratu, diakonatu, czy śluby
wieczyste padają na twarz i leżą
krzyżem podczas śpiewania Litanii do
Wszystkich Świętych. Kuba Syma
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Postawa siedząca

Jest postawą słuchania, refleksji, medytacji,
rozważania. Siedzenie jest więc znakiem
skupienia, przyjmowania i rozważania                  
                  Słowa Bożego.

W czasie liturgii Mszy Świętej siedzimy:
podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem
Ewangelii), psalmu responsoryjnego              
i kazania,
podczas przygotowania darów ofiarnych,
podczas udzielania Komunii Świętej,
w czasie ogłoszeń parafialnych. 

Postawa klęcząca

Postawa klęcząca w liturgii oznacza uwielbienie
Boga. Jest znakiem adoracji Bożego Majestatu.
Postawa klęcząca oznacza również pokutę i
pokorną prośbę, błaganie. 

Postawa klęczącą w czasie Mszy Świętej
przyjmujemy:

podczas modlitwy eucharystycznej po
śpiewie Święty, Święty...(tak trwamy aż do
zakończenia konsekracji),
na słowa: Oto Baranek Boży... Panie, nie
jestem godzien...

Poza Mszą świętą klęczymy:
W czasie adoracji Najświętszego
Sakramentu,
podczas sakramentu pokuty,
podczas osobistej i wspólnotowej modlitwy.

Szkoła Ministrancka
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Rozmowa z gościem

Rozmowa z ks. Adrianem Ziają - Dekanalnym Opiekunem Ministrantów

1.Proszę się przedstawić.
Ks. Adrian Ziaja, kiedyś ministrant, lektor, animator i ceremoniarz. Dziś szczęśliwy ksiądz z 5 letnim
doświadczeniem, pełniący funkcję opiekuna LSO dekanatu Bytom.
2.Gdzie ksiądz pracuje? Jakie ma obowiązki? Czym się zajmuje?
Zgodnie z decyzją księdza b
iskupa Jana Kopca od sierpnia 2014 roku moją placówką jest parafia Świętej Trójcy w Bytomiu.
Moje obowiązki są standardowe, to znaczy, że podobnie jak każdy inny wikary: posługuję w konfesjonale,
sprawuję Eucharystię, głoszę kazania, udzielam chrztów, asystuję przy sakramencie małżeństwa,
przygotowuję kandydatów do bierzmowania, katechizuję w szkole i przedszkolu, pełnię dyżur w
kancelarii, opiekuję się grupami parafialnymi-w moim przypadku są to: ministranci, oaza, gr. Radość w
Panu, jestem także duszpasterzem niesłyszących, więc migam dla nich Msze Św. i spowiadam, a od roku
pełnię również funkcję moderatora rejonowego Ruchu Światło-Życie i towarzyszę jednemu z kręgów
Domowego Kościoła. To w zasadzie większość moich zadań w parafii i w dekanacie.
3.Jak to było u księdza z powołaniem do kapłaństwa? Kiedy ksiądz odkrył to powołanie?
W sumie, to nie pamiętam, żebym jako dziecko czy nastolatek marzył o byciu księdzem. Zawsze chciałem
założyć rodzinę, jednak w pewnym momencie w moim sercu pojawiło się bardzo niepokojące mnie
pytanie, które zaczęło burzyć moje plany... było to po moich pierwszych rekolekcjach wakacyjnych, w
zasadzie       w ostatnich dniach, usłyszałem wewnętrzne pytanie: „co by było, gdyby Bóg chciał, abym
został księdzem? Miałem wtedy ok 14 lat i powiem szczerze, że trochę się tego wystraszyłem, tzn. samej
propozycji oddania swojego życia Bogu w formie kapłańskiego powołania. Dlaczego tak zareagowałem?
Bo w moim ówczesnym wyobrażeniu bycie księdzem to były same wyrzeczenia, obowiązki i ogromna
odpowiedzialność, dlatego pojawił się we mnie jakiś rodzaj strachu. Kapłaństwo jawiło mi się wtedy jako
coś ciężkiego do uniesienia, a ja jako kilkunastoletni chłopak nie chciałem podejmować się czegoś tak
wymagającego. Ponadto wydawało mi się, że jako ksiądz nie byłbym szczęśliwy. To były moje pierwsze
reakcje, które – chcę to zaznaczyć-nie wynikały z osobistego doświadczenia spotkań z księżmi ani z
moich obserwacji, ale raczej z mojej fałszywej wizji kapłaństwa, bo od kiedy pamiętam, spotykałem się z
dobrym   i autentycznym świadectwem kapłańskiego życia, widziałem księży uśmiechniętych, oddanych
Jezusowi,księżmi,którzy zawsze byli dla mnie osobami mądrymi i odpowiedzialnymi.
 Choć pytanie to bardzo mnie niepokoiło, to nie chciałem dać na nie jasnej odpowiedzi i zagłuszałem ten
głos. Co pewien czas jednak powracało, a ja będąc po maturze postanowiłem w końcu dowiedzieć się,  
 czy jest to głos Boga, czy też mój wymysł i poszedłem do seminarium, by tam rozeznać tak bardzo
nurtujący mnie temat.
4.Czym się ksiądz interesuje?
Bardzo lubię sport, to moja pasja. Uwielbiam wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu: biegi, spacery,
wyjścia w góry. Kocham piłkę nożną, jednak z powodu urazu kolana, niestety, nie uprawiam tej
dyscypliny. Od jakiegoś czasu moja aktywność fizyczna przeniosła się na siłownię, ale lubię także
workout i kalistenikę. Uwielbiam chodzić na sztuki operowe do naszej Śląskiej Opery, lubię muzykę oraz
dobrą lekturę duchową.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 7 04/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL 7Niebo

Rozmowa z gościem
5.Jak zareagowali rodzice kiedy się dowiedzieli, że ksiądz chce iść do seminarium?
Mama wtedy prasowała. Pamiętam, że żelazko się na moment zatrzymało. Rodzice byli trochę zaskoczeni,
 bo do ostatniego momentu ukrywałem wybór seminarium, a wcześniej nie zdradzałem mojego zmagania, co do
wyboru drogi życiowej. Myślę, że trochę ich zmyliłem, bo wcześniej podjąłem rekrutację do szkoły
podoficerskiej. 
Mama i tato zaakceptowali moją decyzję i ofiarowali swoje wsparcie. Myślę, że posiadanie dla nich syna-księdza 
to powód radości. Wiem, że otaczają mnie swoją modlitwą.
6.Jest ksiądz opiekunem dekanalnym ministrantów. Na czym to polega?
Kiedy przejąłem tę funkcję, postanowiłem, że będę kontynuował wypracowany przez moich poprzedników
program. W ten sposób co roku organizuję dekanalny turniej piłki nożnej halowej, zapraszam bytomskich
ministrantów i ich opiekunów na dwa dni skupienia (w Adwencie i Wielkim Poście), organizuję także wyjazd 
do Seminarium Duchownego w Opolu na dzień Otwartych Drzwi oraz autobus na pielgrzymkę LSO do Rud
Raciborskich. Moim zadaniem jest współpraca z księżmi opiekunami oraz przekazywanie informacji do wspólnot.
7.Jaka jest rola ministranta w Kościele? Ministrant jest powołany do służby, ma pomagać kapłanowi, jego
zadaniem jest odpowiadać na wezwania celebransa, głośno śpiewać i modlić się na liturgii. Często przypominam
moim ministrantom, że na nabożeństwach mają być skupieni i mają się modlić, bo wykonywanie samych funkcji
to zdecydowanie za mało.
8.Czy są chętni młodzi do bycia ministrantem? Jak to wygląda w dzisiejszych czasach?
Zauważam, że można znaleźć chętnych chłopców do służby, ale trzeba ich poszukać, zainteresować, zaprosić,
porozmawiać z nimi indywidualnie, wytłumaczyć na czym polega służba i oczywiście porozmawiać z rodzicami.
 Z drugiej strony widzę także to, że spada ilość praktykujących dorosłych, a co za tym idzie także dzieci, 
które nie mają dobrego przykładu w rodzicach,a ponieważ nie ma ich w kościele, ciężko do nich dotrzeć. Poza
tym, jak wszyscy widzimy: smartfony, tablety, komputery, gry itd., itp., to wszystko tak mocno pochłania
młodych, 
że ciężko im się do czegoś w ogóle zmobilizować i wyjść z domu, a co dopiero do kościoła.
9.Jak można zachęcać młodych do zostania ministrantem?
Najlepiej działa świadectwo kolegi-ministranta, tym bardziej, jeśli jest to ktoś starszy. Jeśli sam ministrant widzi
wartość w służeniu Jezusowi, to jego dobre słowa i postawa będą najlepszą zachętą dla innych chłopaków.
10.Kilka słów zachęty do młodych, którzy czytają tą gazetkę, aby nie bali się zostać ministrantem.\
Warto spróbować, dać sobie szansę i pokonać swoje opory i lęki Ministrantura daje wiele możliwości rozwoju i
jest świetną przygodą. Myślę, że korzyści, jakie daje bycie tak blisko ołtarza i to niezwykłe wyróżnienie
rekompensuje, wszystkie drobne wyrzeczenia, jakie podejmuje ministrant. Ale uważam także, że ministrantura
nie jest dla każdego. Nie każdy się nadaje.
11.Czy w dzisiejszych czasach warto wierzyć w Boga?, chodzić do kościoła i się modlić?
Warto, zawsze warto. My potrzebujemy Boga, On jest Miłością. Jeśli ktoś porzuca sakramenty i modlitwę, to tak,
jakby świadomie decydował się na szare i smutne życie. Ponieważ chcę być szczęśliwy, ponieważ chcę być w
pełni człowiekiem wybieram Boga, wybieram Kościół i wybieram modlitwę.
12.Jak ministrant czy inni młodzi ludzie powinni sobie radzić z tym, jak ktoś się z nich właśnie z tego powodu
wyśmiewa? Trzeba Bogu dziękować i cieszyć się. Tak! Jezus zostawił nam takie doświadczenia w spadku. To
nasz mały udział w odrzuceniu, którego On doświadczył. Nie wolno nam się smucić i załamywać z tego powodu,
że ktoś jest niedojrzały i nie szanuje osób wierzących. To jego problem, a nie mój. Jeśli dam radosne świadectwo
wiary, mogę przez to podważyć fałszywe przekonania złośliwego kolegi, co do np. beznadziejności wiary.     
                                                   Fr. Savio Bażan OFM
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Strefa rozrywki
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Tridum okiem ministranta

 TRIUDUUM Z PERSPEKTYWY MINISTRANTA
Triduum jest najtrudniejszym okresem w całym roku liturgicznym dla ministranta. We wszystkich
poszczególnych dniach (czwartek, piątek, sobota i niedziela) są prowadzone zbiórki, przed samą liturgią
trzeba przyjść odpowiednio wcześnie, od czwartku do soboty są ustalone czuwania (przy Bożym grobie
 i w Ciemnicy), w sobotę są święcenia pokarmów. Przez co spędzamy dużo czasu w kościele.
W wielki Czwartek (ostatnią wieczerzę) Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty - kapłaństwa i eucharystii.
Rzeczami, które odróżniają tą msze od innych są: obmycie nóg (mandatum) i procesja do Bożego grobu.
Jest to najłatwiejszy dzień w Triduum, jest najmniej rzeczy do zrobienia, więc zbiórka też jest krótsza �.
Na “Chwała na wysokości” musimy zabrać dzwonki i gong, ponieważ od tej pory wszystkie dzwony
milkną. Gdy jest obrzęd obmycia nóg to przynosimy ławki do prezbiterium. A na koniec mszy następuje
przeniesienie do Bożego grobu, a więc przygotowujemy procesje. 
W wielki Piątek upamiętniamy śmierć Pana Jezusa. W ten dzień nie można odprawiać mszy, dlatego w w.
Piątek jest liturgia, która składa się z następujących części: liturgii słowa, adoracji krzyża, komunii św.
oraz procesji do Bożego grobu. Po ewangelii musimy przynieść krzyż na adorację. Następuje odsłonięcie
krzyża i przez cały ten czas musimy go trzymać. Jest on dosyć ciężki, więc nie jest zbyt łatwo. Petem jest
komunia św., która została zakonsekrowana dzień wcześniej. A na końcu jak poprzednio jest
przeniesienie, 
tylko że do Bożego Grobu, więc musimy ustawić procesję.
W wielką Sobotę Jezus Zmartchwywstał. Jest to najtrudniejszy dzień Triduum. Rano święcimy pokarmy,
malujemy jajka, a po zmroku następuje najważniejsza chwilaw  całym roku liturgicznym.- Liturgia
Paschalna ,która składa się z takich części: liturgii światła, słowa, chrzcielnej, eucharystii. Przed mszą
trzeba na dworze rozpalić ognisko, przygotowujemy paschał, na “Chwała na wysokości” przynosimy
wcześniej zabrane dzwonki i gong, po litanii znowu przynosimy paschał, aby poświęcić wodę. Po tych
wszystkich obrzędach Msza kończy się jak zwykle. Ostatnią częścią jest procesja rezurekcyjna, w której
niesiona jest figura zmartchwywstałego Chrystusa. Tak kończy się Wigilia Paschalna. W Wielkanoc Msze
są jak zawsze, a nieszpory Wielkanocne kończą Triduum.

Michał Kaczmarek
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Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa (Niedziela Męki Pańskiej) to szósta niedziela Wielkiego Postu,
zaczyna ona Wielki Tydzień. Wzięła się z przyjazdu na osiołku Pana Jezusa do
Jerozolimy, o którym to wydarzeniu mówią wszyscy czterej Ewangeliści .Gdy Jezus 
z apostołami przyjechał do Jerozolimy wszyscy rzucali pod jego nogi palmy, 
które są symbolem odradzającego się życia. Na pamiątkę togo triumfalnego
wydarzenia odbywa się w tym dniu podczas Mszy procesja z palmami, a po tym
czytany jest opis męki Pańskiej.Według dzisiejszej liturgii wierni gromadzą się przed
kościołem, 
gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm (stąd nazwa palmowa). Zwyczaj święcenia
palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój
początek z Ziemi Świętej. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele mniej
więcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była
początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję.
Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji
upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. W polskiej tradycji ludowej
Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. Palmy wielkanocne
przygotowuje się z gałązek wierzby,
 która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania. Dzisiaj, choć wiele
dawnych obyczajów odeszło już w zapomnienie - tworzą się nowe. W wielu kościołach
można nadal podziwiać kilkumetrowe plamy. Dzieci w szkołach, schole i grupy
parafialne prześcigają się w przygotowaniu najładniejszych palm. Często pracom tym
towarzyszą konkursy lub konkretne intencje. W tym dniu nie są najważniejsze
palemki, lecz dobre przeżycie tej szczególnej niedzieli z Panem Jezusem. 

Wojtek Kaczmarek
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Miłosierdzie Boże

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Taką nazwę nosi druga Niedziela Wielkanocna w kościele katolickim, a poprzedza ją nowenna 
do Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczynamy w Wielki Piątek. W tym roku przypada na 28 kwietnia. 
Ustanowił ją papież Jan Paweł II w 2000 roku. 
 Dlaczego ten dzień nosi tak niezwykła nazwę? Odpowiedź jest prosta - tego chciał Jezus. Podczas
objawień, święta siostra Faustyna otrzymała misję szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia. W ,,Dzienniczku”
przytacza słowa Jezusa: ,,Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia 
(Dz. 299)”; ,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar... (Dz. 699)”; ,,Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem
Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście
tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742)”.  Tym obrazem jest oczywiście dzieło, 
noszące tytuł ,,Jezu ufam Tobie”. Można pięknie mówić o Miłosierdziu Boga do człowieka. Ale, czy my tak
naprawdę zdajemy sobie sprawę z ogromu tej łaski? Czy to nie jest niezwykłe, a nawet zaskakujące, że
tak wielki i potężny Pan, Stwórca wszystkiego, co nas otacza i każdego z nas z osobna chce obdarzać nas
swym Miłosierdziem? Swoją Miłością? Przecież człowiek jest tak ułomnym i słabym stworzeniem, tak
niegodnym tej Miłości. A jednak. Bóg nie tylko bez względu na wszystko darzy nas Miłością i
przebaczeniem, ale również jest bardzo zazdrosny, gdy wybieramy inne przyjemności zamiast Niego -
,,Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg,jestem Bogiem
zazdrosnym, który karze występek ojców 
na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.Okazuję zaś łaskę 
aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań (Wj 20, 5-6). 
Gdy zbyt mało Go kochamy, ,,znika” nam z oczu, a my czujemy się nienasyceni i znów Go szukamy.
 A gdy Go znajdziemy to ogromna radość wlewa się w nasze serca, a my czujemy się wolni we wszystkim,
co czynimy.
 Niedziela Miłosierdzia Bożego pozwala nam otworzyć się na szczególne działanie Bożej Łaski. W ten
dzień nawet najbardziej zatwardziałe serca mogą zostać przepełnione Miłością. Warto w ten czas
poświęcić chwilę na rozważenie tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Warto przyjąć Ducha Świętego i pozwolić
Mu działać w naszym życiu. 
Jan Paweł II mówił: ,,Miłosierdzie jest „drugim imieniem” miłości, ujmującym jej aspekt najgłębszy 
i najbardziej wzruszający: gotowość do zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza bezgraniczną
zdolność przebaczania”. Papież Franciszek w swojej książce,,Miłosierdzie to imię Boga”, opisuje
miłosierdzie jako ukojenie, ,,lekarstwo nieskończenie mocniejsze niż choroba.” Sam Jezus nawoływał 
do Miłosierdzia w swej nauce. Mówił: ,,Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, 
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.Po tym wszyscy poznają żeście
uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 34-35). 
Tak więc Miłosierdzie jest wielką tajemnicą, którą wzajemnie mamy się dzielić, ale którą każdy z nas musi
sam odkryć w swoim sercu. Czyńmy wszystko z miłością. Miłością bezinteresowną, bezgraniczną 
(w zależności od naszych indywidualnych możliwości). Do tego właśnie zachęcał nas Chrystus - do
lepszej miłości, takiej, która zmienia cały świat, takiej, która jest w stanie ukazać prawdziwe piękno i całą
prawdę, przebaczającej i zaspokajające potrzeby. Bo to ona jest sensem wszystkiego. Ona ten sens
nadaje.
,,Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”                Alicja Kozaczkiewicz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezu_ufam_Tobie_(obraz)
https://stacja7.pl/kultura/papiez-ktory-uwierzyl-ksiazka-o-wplywie-wojtyly-na-kult-bozego-milosierdzia/
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Ciekawostka

Moja pasja - fotografia przyrodnicza czyli jak to się zaczęło

Nazywam się Mateusz Krzymiński, mam 27 lat.
Dość często dostaję pytania:
- “Długo już fotografujesz?”
- “A jak to się stało, że robisz zdjęcia?
Z początkami mojej pasji nie ma nic nadzwyczajnego, choć niektórzy uważają inaczej.
Już jako młody chłopak byłem wrażliwy na piękno otaczającego nas świata, zachwycały
mnie piękne pejzaże, urocze kwiaty, czy wiosenny śpiew ptaków.
Jako nastolatek otrzymałem od znajomego w prezencie swój pierwszy aparat cyfrowy,
cieszyłem się bardzo bo mogłem wtedy zatrzymywać w kadrze wszystko to co piękne.
Tak zaczęła się ta piękna przygoda ze mną i aparatem, oraz światem fotografii.
Mijały dni, potem miesiące, minęły lata…postanowiłem doskonalić swój warsztat wiedzy,
wtedy zauważyłem jak bardzo pokochałem fotografię oraz podglądanie okiem obiektywu przyrody.
Aparat stał się częścią mnie, która powoduje że jestem jeszcze bardziej wrażliwy na piękno
tego co stworzył dla nas Pan Bóg.
Moim mottem w pasji jest zdanie Roberta Berssona:
“Fotografując staraj się pokazać to czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył”.
Kończąc swój krótki artykuł, chciałbym powiedzieć Wam że macie się nie bać realizować
swoich życiowych zainteresowań.
Trzymajcie się ciepło!
Wszystkich zainteresowanych moją fotografią zapraszam do obejrzenia mojej internetowej
galerii zdjęć, na której to zamieszczam swoje prace.
https://masseo.flog.pl
Kochani!
Chciałbym prosić Was o pomoc w realizacji mojego marzenia jakim jest zakup nowego
teleobiektywu niestety nie stać mnie samego na jego zakup.
Dlatego proszę Was o wsparcie, wiem że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Numer Konta: 53 1240 1196 1111 0010 5981 6624
Kontakt: fotokrzyminski@gmail.com
Telefon: 881-625-256

DZIĘKUJĘ ZA KAŻDY GROSZ!!!
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Okiem opiekuna

Dekanalny Dzień Skupienia Ministrantów

Cieszy mnie fakt, iż to właśnie nasi ministranci (nasza parafia) organizuje ten dzień.
Dnia 6 Kwietnia ministranci z całego dekanatu mieli dzień skupienia. 
Po co taki dzień?
Czemu ma służyć?
Przede wszystkim spotykamy się na wspólnej modlitwie oddając cześć i chwałę
Chrystusowi – dziękując za powołanie ministranckie, dziękując za ministrantów
 i co ważne prosimy o nowe powołania do tej pięknej służby. Drugim elementem jest
wspólnota, czyli cieszymy się swoją obecnością, poznajemy się, wymieniamy się
różnymi informacjami dotyczącymi naszych wspólnot. 
Trzecia część to rozgrywki sportowe, bowiem sport to zdrowie.
Czwarta i ostatnia część to wspólny poczęstunek.
Jako opiekun cieszę się bardzo, że taki dzień może się odbyć w naszej parafii. 
Dziękuję z tej okazji wszystkim, którzy byli zaangażowani w jakikolwiek sposób, 
aby ten dzień się odbył.

Relacja z tego spotkania w następnym numerze.

Jeszcze jedno:

OPAMIĘTAJ SIĘ !!! 

Strasznie mocno boli mnie fakt, kiedy ministranci przychodzą do mnie i mówią, 
że są wyśmiewani przez rówieśników – jest to bardzo przykre.
Nie rozumiem faktu, kiedy ktoś wyśmiewa się z drugiego, bo jest ministrantem.
Niech każdy z was spojrzy do lustra i zacznie się śmiać z osoby, którą zobaczy!!!
To wy, rodzice, jesteście w dużej części za to odpowiedzialni. To wy
WYCHOWUJECIE.
Nie mów więc że twoje dziecko jest idealne, tylko zacznij go wychowywać. 
Wspólnota ministrantów wychowuje duchowo jak i moralnie. 
Zacznij być wrażliwy! 

Fr. Savio Bażan OFM
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Rachunek sumienia

Spowiedź młodego człowieka, czyli z czego się spowiadać i jak to zrobić.
Z czego się spowiadać? A może jeszcze wcześniej trzeba zapytać: jak się spowiadać?
Jest to pytanie bardzo ważne, ponieważ od sposobu spowiedzi zależy w bardzo
dużym stopniu to, co przeżyjemy, a więc czy będzie 
to spotkanie z Chrystusem w sakramencie pojednania, czy tylko lęk przed tym, co
powie ksiądz. Musimy być świadomi, iż, aby dobrze się wyspowiadać trzeba najpierw
mieć czas. Nawet jeżeli do kościoła przyjdziemy w gronie kolegów i koleżanek, to na
czas przygotowania i spowiedzi trzeba o nich zapomnieć. Każdy ma przecież inne
problemy 
i inne grzechy. Zanim podejdziemy do konfesjonału. uklęknijmy przed Jezusem
ukrytym w Najświętszym Sakramencie, opowiedzmy Mu o swoich problemach, o tym z
czym sobie nie radzimy i powiedzmy, co najbardziej pragniemy zmienić, co
poprawić... 
Wróćmy jednak do pierwszego pytania:
 z czego się spowiadać?
Spowiedź w pierwszym rzędzie dotyczy grzechów śmiertelnych. Mamy z nimi do
czynienia wtedy, gdy są spełnione trzy warunki: - zostało przekroczone prawo Boże 
w ważnej sprawie (jest to tzw. materia ciężka), - czyn został popełniony ze
świadomością zła (trzeba wiedzieć, że czyn jest zły i przekracza prawo Boże w ważnej
sprawie), - grzech musi być popełniony dobrowolnie (z własnej woli, bez przymusu.
Aby spowiedź była dobra musi być spełnionych pięć warunków, spośród których
najważniejszy jest żal 
za grzechy. Gdyby ktoś za grzech nie żałował, nie będą mu odpuszczone.
Wszystko tak naprawdę można sprowadzić do pytania: Czy kocham? Czy kocham
Pana Boga? Czy kocham siebie? Czy kocham drugiego człowieka? Ale „kochać” to
nie znaczy tylko „czuć coś miłego” do kogoś. Kochać to przede wszystkim chcieć dla
kogoś dobra. Starać się o jego dobro poprzez konkretne czyny, zachowania, decyzje,
postępowanie.

Heniu Cuber
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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.

Przyjdź i zobacz!

Skład redakcyjny:

Mateusz Sklorz
Michał Kaczmarek
Kuba Syma
Heniu Cuber
Piotr Stanisławski
Kuba Brzezina
Aleksandra Gruszka
br. Savio Bażan OFM

Rozwiązania ze strefy rozrywki a także
kolorowankę proszę wysłać na nasz adres
mailowy 
do dnia 19.04.2019
Zachęcamy do udziału w konkursie, do wygrania
są ciekawe nagrody.
Zachęcamy również 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 pod wezwaniem świętego Wojciecha w Bytomiu
	W tym numerze między innymi:
	Wywiad z Dekanalnym Opiekunem Ministrantów ks. Adrianem Ziają.  str. 6 i 7 Spojrzenie na Triduum Paschalne od strony ministranta.      str. 9 Strefa rozrywki wraz z nagrodami. str. 8 i 15 Moja pasja - fotografia przyrodnicza.  str. 12 Na temat Niedzieli Palmowej.   str. 10 Oraz wiele innych artykułów.
	Nasi Ministranci
	Kuba Brzezina
	Savio: Przedstaw się, proszę. Kuba: Nazywam się Jakub Brzezina i mam 10 lat. Savio: Do jakiej szkoły chodzisz? Kuba: Chodzę do szkoły podstawowej nr 3 w Bytomiu. Savio: Ministrantem jesteś od? Kuba: Dokładnej daty, niestety, nie pamiętam, ale pamiętam że od listopada 2015 roku. Savio: Czym się interesujesz? Kuba: Muzyką, lubię jej słuchać. Pomaga mi w smutku, złości. Savio: Jest to jakaś konkretna muzyka? Kuba: Elektroniczna muzyka taneczna. Savio: Twój ulubiony kolor? Kuba: Niebieski.

	Nasi Ministranci
	Savio: Twoje ulubione danie to?
	Kuba: Rosół. Savio: Z makaronem czy ryżem? Kuba: Z makaronem. Savio: Brawo Ty, tak jak opiekun hah. Savio: Co lubisz robić w wolnych chwilach? Kuba: Lubię wyjść sobie na spacer do parku, lub czytać jakąś dobrą książkę. Savio: Co ci daje bycie ministrantem? Kuba: Dzięki ministranturze jestem zbliżony do Boga. Jest mi w tej wspólnocie bardzo dobrze. Widzę też jak bardzo się rozwijam.  Savio: Opowiedz o naszej wspólnocie ministrantów. Kuba: Naprawdę warto być jednym z nas. Jest to wspólnota, w której dużo się dzieje. Zbiórki są prowadzone na różne sposoby, więc nie można się nudzić. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Można się też rozwijać jako redaktor w naszej gazetce. Uczestniczyć w różnych kursach diecezjalnych. Mamy mega dużo wyjazdów, wycieczek. Savio: Twój ulubiony przedmiot w szkole? Kuba: Historia Savio: Masz rodzeństwo? Kuba: Dwóch braci i siostrę. Jestem najmłodszy. Savio: Zachęć innych do bycia ministrantem Kuba: Nie bójcie się. Przyjdźcie w sobotę na zbiórkę o godzinie 10:00. Opiekun jest bardzo fajny, ministranci są super. Szkoda czasu na nudę – u nas nudy nie znajdziesz!!!
	Dziękuję ci Kuba za twoją służbę, za zaangażowanie. Za twój przykład wiary.
	Życzę ci dużo sukcesów.                                              fr. Savio Bażan OFM
	Szkoła Ministrancka
	Leżenie krzyżem jest znakiem najgłębszej adoracji oraz pokuty. Wyraża ono całkowite oddanie się Bogu poczucie własnej słabości. Obecnie w liturgii celebrans kładzie się krzyżem przed ołtarzem na początku ceremonii Wielkiego Piątku. Podobnie ci, którzy otrzymują święcenia biskupie, prezbiteratu, diakonatu, czy śluby wieczyste padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych.
	Kuba Syma
	Szkoła Ministrancka
	Postawa siedząca  Jest postawą słuchania, refleksji, medytacji, rozważania. Siedzenie jest więc znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania                                     Słowa Bożego.
	W czasie liturgii Mszy Świętej siedzimy: podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii), psalmu responsoryjnego               i kazania, podczas przygotowania darów ofiarnych, podczas udzielania Komunii Świętej, w czasie ogłoszeń parafialnych.


	Postawa klęcząca
	Rozmowa z gościem
	Rozmowa z ks. Adrianem Ziają - Dekanalnym Opiekunem Ministrantów
	1.Proszę się przedstawić. Ks. Adrian Ziaja, kiedyś ministrant, lektor, animator i ceremoniarz. Dziś szczęśliwy ksiądz z 5 letnim doświadczeniem, pełniący funkcję opiekuna LSO dekanatu Bytom. 2.Gdzie ksiądz pracuje? Jakie ma obowiązki? Czym się zajmuje? Zgodnie z decyzją księdza b iskupa Jana Kopca od sierpnia 2014 roku moją placówką jest parafia Świętej Trójcy w Bytomiu. Moje obowiązki są standardowe, to znaczy, że podobnie jak każdy inny wikary: posługuję w konfesjonale, sprawuję Eucharystię, głoszę kazania, udzielam chrztów, asystuję przy sakramencie małżeństwa, przygotowuję kandydatów do bierzmowania, katechizuję w szkole i przedszkolu, pełnię dyżur w kancelarii, opiekuję się grupami parafialnymi-w moim przypadku są to: ministranci, oaza, gr. Radość w Panu, jestem także duszpasterzem niesłyszących, więc migam dla nich Msze Św. i spowiadam, a od roku pełnię również funkcję moderatora rejonowego Ruchu Światło-Życie i towarzyszę jednemu z kręgów Domowego Kościoła. To w zasadzie większość moich zadań w parafii i w dekanacie. 3.Jak to było u księdza z powołaniem do kapłaństwa? Kiedy ksiądz odkrył to powołanie? W sumie, to nie pamiętam, żebym jako dziecko czy nastolatek marzył o byciu księdzem. Zawsze chciałem założyć rodzinę, jednak w pewnym momencie w moim sercu pojawiło się bardzo niepokojące mnie pytanie, które zaczęło burzyć moje plany... było to po moich pierwszych rekolekcjach wakacyjnych, w zasadzie       w ostatnich dniach, usłyszałem wewnętrzne pytanie: „co by było, gdyby Bóg chciał, abym został księdzem? Miałem wtedy ok 14 lat i powiem szczerze, że trochę się tego wystraszyłem, tzn. samej propozycji oddania swojego życia Bogu w formie kapłańskiego powołania. Dlaczego tak zareagowałem? Bo w moim ówczesnym wyobrażeniu bycie księdzem to były same wyrzeczenia, obowiązki i ogromna odpowiedzialność, dlatego pojawił się we mnie jakiś rodzaj strachu. Kapłaństwo jawiło mi się wtedy jako coś ciężkiego do uniesienia, a ja jako kilkunastoletni chłopak nie chciałem podejmować się czegoś tak wymagającego. Ponadto wydawało mi się, że jako ksiądz nie byłbym szczęśliwy. To były moje pierwsze reakcje, które – chcę to zaznaczyć-nie wynikały z osobistego doświadczenia spotkań z księżmi ani z moich obserwacji, ale raczej z mojej fałszywej wizji kapłaństwa, bo od kiedy pamiętam, spotykałem się z dobrym   i autentycznym świadectwem kapłańskiego życia, widziałem księży uśmiechniętych, oddanych Jezusowi,księżmi,którzy zawsze byli dla mnie osobami mądrymi i odpowiedzialnymi.  Choć pytanie to bardzo mnie niepokoiło, to nie chciałem dać na nie jasnej odpowiedzi i zagłuszałem ten głos. Co pewien czas jednak powracało, a ja będąc po maturze postanowiłem w końcu dowiedzieć się,    czy jest to głos Boga, czy też mój wymysł i poszedłem do seminarium, by tam rozeznać tak bardzo nurtujący mnie temat. 4.Czym się ksiądz interesuje? Bardzo lubię sport, to moja pasja. Uwielbiam wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu: biegi, spacery, wyjścia w góry. Kocham piłkę nożną, jednak z powodu urazu kolana, niestety, nie uprawiam tej dyscypliny. Od jakiegoś czasu moja aktywność fizyczna przeniosła się na siłownię, ale lubię także workout i kalistenikę. Uwielbiam chodzić na sztuki operowe do naszej Śląskiej Opery, lubię muzykę oraz dobrą lekturę duchową.


	Rozmowa z gościem
	Strefa rozrywki
	Tridum okiem ministranta
	TRIUDUUM Z PERSPEKTYWY MINISTRANTA
	Triduum jest najtrudniejszym okresem w całym roku liturgicznym dla ministranta. We wszystkich poszczególnych dniach (czwartek, piątek, sobota i niedziela) są prowadzone zbiórki, przed samą liturgią trzeba przyjść odpowiednio wcześnie, od czwartku do soboty są ustalone czuwania (przy Bożym grobie
	i w Ciemnicy), w sobotę są święcenia pokarmów. Przez co spędzamy dużo czasu w kościele. W wielki Czwartek (ostatnią wieczerzę) Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty - kapłaństwa i eucharystii. Rzeczami, które odróżniają tą msze od innych są: obmycie nóg (mandatum) i procesja do Bożego grobu. Jest to najłatwiejszy dzień w Triduum, jest najmniej rzeczy do zrobienia, więc zbiórka też jest krótsza 😀. Na “Chwała na wysokości” musimy zabrać dzwonki i gong, ponieważ od tej pory wszystkie dzwony milkną. Gdy jest obrzęd obmycia nóg to przynosimy ławki do prezbiterium. A na koniec mszy następuje przeniesienie do Bożego grobu, a więc przygotowujemy procesje.  W wielki Piątek upamiętniamy śmierć Pana Jezusa. W ten dzień nie można odprawiać mszy, dlatego w w. Piątek jest liturgia, która składa się z następujących części: liturgii słowa, adoracji krzyża, komunii św. oraz procesji do Bożego grobu. Po ewangelii musimy przynieść krzyż na adorację. Następuje odsłonięcie krzyża i przez cały ten czas musimy go trzymać. Jest on dosyć ciężki, więc nie jest zbyt łatwo. Petem jest komunia św., która została zakonsekrowana dzień wcześniej. A na końcu jak poprzednio jest przeniesienie,
	tylko że do Bożego Grobu, więc musimy ustawić procesję. W wielką Sobotę Jezus Zmartchwywstał. Jest to najtrudniejszy dzień Triduum. Rano święcimy pokarmy, malujemy jajka, a po zmroku następuje najważniejsza chwilaw  całym roku liturgicznym.- Liturgia Paschalna ,która składa się z takich części: liturgii światła, słowa, chrzcielnej, eucharystii. Przed mszą trzeba na dworze rozpalić ognisko, przygotowujemy paschał, na “Chwała na wysokości” przynosimy wcześniej zabrane dzwonki i gong, po litanii znowu przynosimy paschał, aby poświęcić wodę. Po tych wszystkich obrzędach Msza kończy się jak zwykle. Ostatnią częścią jest procesja rezurekcyjna, w której niesiona jest figura zmartchwywstałego Chrystusa. Tak kończy się Wigilia Paschalna. W Wielkanoc Msze są jak zawsze, a nieszpory Wielkanocne kończą Triduum.

	Michał Kaczmarek

	Niedziela Palmowa
	Niedziela Palmowa (Niedziela Męki Pańskiej) to szósta niedziela Wielkiego Postu, zaczyna ona Wielki Tydzień. Wzięła się z przyjazdu na osiołku Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym to wydarzeniu mówią wszyscy czterej Ewangeliści .Gdy Jezus
	z apostołami przyjechał do Jerozolimy wszyscy rzucali pod jego nogi palmy,
	które są symbolem odradzającego się życia. Na pamiątkę togo triumfalnego wydarzenia odbywa się w tym dniu podczas Mszy procesja z palmami, a po tym czytany jest opis męki Pańskiej.Według dzisiejszej liturgii wierni gromadzą się przed kościołem,
	gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm (stąd nazwa palmowa). Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele mniej więcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. Palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby,
	która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania. Dzisiaj, choć wiele dawnych obyczajów odeszło już w zapomnienie - tworzą się nowe. W wielu kościołach można nadal podziwiać kilkumetrowe plamy. Dzieci w szkołach, schole i grupy parafialne prześcigają się w przygotowaniu najładniejszych palm. Często pracom tym towarzyszą konkursy lub konkretne intencje. W tym dniu nie są najważniejsze palemki, lecz dobre przeżycie tej szczególnej niedzieli z Panem Jezusem.
	Wojtek Kaczmarek
	Miłosierdzie Boże
	Niedziela Miłosierdzia Bożego

	Ciekawostka
	Moja pasja - fotografia przyrodnicza czyli jak to się zaczęło

	Okiem opiekuna
	Dekanalny Dzień Skupienia Ministrantów
	Cieszy mnie fakt, iż to właśnie nasi ministranci (nasza parafia) organizuje ten dzień. Dnia 6 Kwietnia ministranci z całego dekanatu mieli dzień skupienia.  Po co taki dzień? Czemu ma służyć? Przede wszystkim spotykamy się na wspólnej modlitwie oddając cześć i chwałę Chrystusowi – dziękując za powołanie ministranckie, dziękując za ministrantów
	i co ważne prosimy o nowe powołania do tej pięknej służby. Drugim elementem jest wspólnota, czyli cieszymy się swoją obecnością, poznajemy się, wymieniamy się różnymi informacjami dotyczącymi naszych wspólnot.  Trzecia część to rozgrywki sportowe, bowiem sport to zdrowie. Czwarta i ostatnia część to wspólny poczęstunek. Jako opiekun cieszę się bardzo, że taki dzień może się odbyć w naszej parafii.  Dziękuję z tej okazji wszystkim, którzy byli zaangażowani w jakikolwiek sposób,
	aby ten dzień się odbył.
	Relacja z tego spotkania w następnym numerze.  Jeszcze jedno:
	OPAMIĘTAJ SIĘ !!!
	Strasznie mocno boli mnie fakt, kiedy ministranci przychodzą do mnie i mówią,
	że są wyśmiewani przez rówieśników – jest to bardzo przykre. Nie rozumiem faktu, kiedy ktoś wyśmiewa się z drugiego, bo jest ministrantem. Niech każdy z was spojrzy do lustra i zacznie się śmiać z osoby, którą zobaczy!!! To wy, rodzice, jesteście w dużej części za to odpowiedzialni. To wy WYCHOWUJECIE. Nie mów więc że twoje dziecko jest idealne, tylko zacznij go wychowywać.  Wspólnota ministrantów wychowuje duchowo jak i moralnie.  Zacznij być wrażliwy!
	Fr. Savio Bażan OFM


	Rachunek sumienia
	Spowiedź młodego człowieka, czyli z czego się spowiadać i jak to zrobić.
	Z czego się spowiadać? A może jeszcze wcześniej trzeba zapytać: jak się spowiadać? Jest to pytanie bardzo ważne, ponieważ od sposobu spowiedzi zależy w bardzo dużym stopniu to, co przeżyjemy, a więc czy będzie  to spotkanie z Chrystusem w sakramencie pojednania, czy tylko lęk przed tym, co powie ksiądz. Musimy być świadomi, iż, aby dobrze się wyspowiadać trzeba najpierw mieć czas. Nawet jeżeli do kościoła przyjdziemy w gronie kolegów i koleżanek, to na czas przygotowania i spowiedzi trzeba o nich zapomnieć. Każdy ma przecież inne problemy
	i inne grzechy. Zanim podejdziemy do konfesjonału. uklęknijmy przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, opowiedzmy Mu o swoich problemach, o tym z czym sobie nie radzimy i powiedzmy, co najbardziej pragniemy zmienić, co poprawić...
	Wróćmy jednak do pierwszego pytania:  z czego się spowiadać? Spowiedź w pierwszym rzędzie dotyczy grzechów śmiertelnych. Mamy z nimi do czynienia wtedy, gdy są spełnione trzy warunki: - zostało przekroczone prawo Boże
	w ważnej sprawie (jest to tzw. materia ciężka), - czyn został popełniony ze świadomością zła (trzeba wiedzieć, że czyn jest zły i przekracza prawo Boże w ważnej sprawie), - grzech musi być popełniony dobrowolnie (z własnej woli, bez przymusu. Aby spowiedź była dobra musi być spełnionych pięć warunków, spośród których najważniejszy jest żal
	za grzechy. Gdyby ktoś za grzech nie żałował, nie będą mu odpuszczone. Wszystko tak naprawdę można sprowadzić do pytania: Czy kocham? Czy kocham Pana Boga? Czy kocham siebie? Czy kocham drugiego człowieka? Ale „kochać” to nie znaczy tylko „czuć coś miłego” do kogoś. Kochać to przede wszystkim chcieć dla kogoś dobra. Starać się o jego dobro poprzez konkretne czyny, zachowania, decyzje, postępowanie.
	Heniu Cuber
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