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W niedzielę 8 stycznia 2012 r. ministranci naszej archidiecezji wraz z księżmi
opiekunami oraz swoimi rodzicami
jak co roku zgromadzili się w panewnickiej bazylice, aby oddać pokłon
Nowonarodzonemu Dzieciątku Jezus.
Swoją obecnością oraz słowem ubogacił nas gość specjalny - ks. arcybiskup Wiktor Skworc.
10-12 lutego, w Ośrodku Formacji
i Spotkań w Brennej, na corocznym
zimowym „zjeździe” spotkali się
członkowie
Diakonii Modlitwy
DMAK. Gospodarzem spotkania był
ks. Bogdan Kornek – nasz „archiduszpasterz” ale również dyrektor Ośrodka
oraz rekolekcjonista diecezjalny.
W spotkaniu uczestniczyło 28 ministrantów z różnych stron diecezji.
Był to bardzo dobry czas przeżycia
WSPÓLNOTY w różnych jej aspektach
– modlitwy, sakramentów, stołu, radości, rozmów, zabawy..
Był to też, jak się okazało, czas WEZWANIA. Słowa: Wy jesteście solą
ziemi… Wy jesteście światłem świata
mocno poruszyły serca zebranych na
modlitwie do nowej gorliwości
w świadczeniu o Jezusie.
W dniach 9-11 marca w sanktuarium
Matki Bożej Boguckiej w Katowicach
Bogucicach odbyły się rekolekcje
wielkopostne dla animatorów ministrantów naszej archidiecezji. Ministranci brali udział w konferencjach
i spotkaniach w grupach, na których
dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także poznawali bogactwo
obrzędów świąt wielkanocnych.
Wspólnie przeżywali Drogę Krzyżową,
Eucharystię, adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Rekolekcje przygotował i poprowadził ks. Cezariusz Wala.

W sobotę 17 marca 2012 roku ministranci, uczniowie szkół podstawowych, rywalizowali w rozgrywkach
halowej piłki nożnej o tytuł Mistrza
Archidiecezji Katowickiej. Rozgrywki
rozpoczęły się o godz. 8:00 jednocześnie w dwóch obiektach sportowych:
na sali sportowej MOSiR’u w Kozłowej
Górze a także na sali sportowej GKS
Olimpia w Piekarach Śląskich.
I miejsce i tytuł Mistrza wywalczyli
m i n i s t r a n c i z p a r a fi i ś w. Paw ł a
w Zabrzu - Pawłowie, miejsce II - ministranci z parafii NMP Matki Kościoła
w Rogoźnej, miejsce III - ministranci
z parafii MB Różańcowej z Chropaczowa.
Organizatorem całego sportowego
spotkania był MOSiR i parafia Imienia
NMP i św. Bartłomieja w Piekarach
Śląskich.
Honorowy patronat objął Prezydent
Miasta Piekary Śląskie.
Organizatorom, zwłaszcza ks. Grzegorzowi
Śmiecińskiemu, serdecznie dziękujemy za przygotowanie Turnieju.
Finał diecezjalny kolejnej grupy wiekowej (gimnazjum) odbędzie się
w połowie czerwca w Tychach. Szczegółowe informacje wkrótce na stronie
internetowej DMAK. Zwycięzców
w poszczególnych dekanatach prosimy zgłaszać do końca kwietnia (termin ostateczny) u ks. Piotra Kędziora
(tel. 693 534 846)
ks. Bogdan Kornek

DROGIE BUKSY!

KURS ANIMATORSKI „WIOSNA 2012”

Mam do Was zagadk: jak z czterech dni mona zrobi trzy? Ju tumacz, o co mi chodzi.
Znacie sowo „triduum”. Z jzyka aci skiego znaczy ono „trzy dni”. Skoro tak, to Triduum
Paschalne powinno trwa trzy dni. I tu pojawia si problem. No bo przecie Triduum Paschalne rozpoczyna si w Wielki Czwartek, a ko czy w Niedziel Wielkanocn. Nawet najgorszy ucze z matematyki wie, e czwartek, pitek, sobota i niedziela daj razem cztery,
a nie trzy dni. Czy jest jakie rozwizanie tej zagadki? A moe kto si pomyli?
Musz Wam si przyzna, e sam dugo nie potrafiem rozwiza tej zagadki. Liczyem,
liczyem, i zawsze wychodziy mi cztery dni. A jednak Triduum Paschalne trwa tylko trzy
dni. Jak to moliwe? Dla ydów w czasach Jezusa nowy dzie zaczyna si inaczej ni dla
nas. My nowy dzie liczymy od pónocy, ydzi od wieczora, a dokadnie od zachodu so ca.
Triduum Paschalne, jak wiecie, zaczyna si od Mszy Wieczerzy Pa skiej, czyli od wspomnienia Ostatniej Wieczerzy. Pan Jezus spoy j z apostoami wieczorem po zachodzie so ca,
a wic dla ydów by to ju pitek. Mka Pana Jezusa zacza si wic w ydowski pitek,
który dla nas dzisiaj jest czwartkowym wieczorem. Na krzyu Pan Jezus umar o godz.
15.00, a pochowany do grobu zosta jeszcze tego samego dnia przed zachodem so ca. Lea
wic w grobie w pitek, sobot i cz niedzieli, bo zmartwychwsta wczesnym rankiem.
Mamy wic trzy, a nie cztery dni. Ot, i zagadka rozwizana.
Oczywicie, Triduum Paschalne kryje w sobie jeszcze wiele innych tajemnic wartych odkrycia. Bardzo
stara si je pozna ks. Franciszek Blachnicki. Na
pewno o nim syszelicie, a jeeli nie o nim, to na
pewno o Ruchu wiato- ycie, czyli popularnej
oazie. To wanie ks. Blachnicki zaoy oaz. Na
oazie mona si nauczy wielu dobrych rzeczy, równie dobrego przeywania trzech najwaniejszych
dni w roku, a wic Wielkiego Pitku, Wielkiej
Soboty i Wielkiej Niedzieli.
Pozdrawia Was
ministrant Buks

W związku z mniejszą niż zazwyczaj liczbą zgłoszonych chętnych, kurs dla przyszłych animatorów parafialnych wspólnot ministrantów WIOSNA 2012 odbędzie się w jednym miejscu w BRENNEJ (Ośrodek Formacji i Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi Śląskiej
przy ul. Leśników 38), w następujących weekendowych terminach: 27-29.04. oraz 11-13.05.
Przyjazd do godz. 17.30!
Obecność na obu spotkaniach jest obowiązkowa!
Odpowiedzialnych za wspólnoty, które zgłosiły kandydatów, proszę o potwierdzenie uczestnictwa w nowej formie kursu. W miarę możliwości po Świętach Wielkanocnych będzie można
dopisać chętnych.

Z CYKLU MINISTRANT POTRAFI
Nazywam się Dorian Figołuszka. Pochodzę z parafii św. Katarzyny
w Jastrzębiu Górnym. Tu też od ponad roku jestem animatorem. Nie mogę się pochwalić zbyt dużym stażem ministranckim, w odróżnieniu od innych kolegów, bo jestem ministrantem niecałe 7 lat. Jednak dość wcześnie odkryłem w sobie
talent muzyczny.
Od 12 lat gram na fortepianie. Uczęszczam do Państwowej
Szkoły Muzycznej II stopnia w Jastrzębiu w klasie fortepianu
u prof. Janusza Seligmana. Jednak już od ponad 3 lat trwa
moja przygoda z grą na organach. W tym najbardziej się
odnajduję. Najpierw pobierałem pierwsze lekcje prywatnie,
później uczyłem się już sam. Już niebawem mam zamiar tak
na serio podjąć naukę gry na tym instrumencie.
Co mnie pociąga w grze na organach? Grając uwielbiam
improwizować. Niedawno w swoim kościele dałem recital
(koncert) improwizacji organowych, na którym improwizowałem m.in. na temat polskich pieśni kościelnych. Od dziecka
muzykowałem i zamierzam dalej to robić. Interesuję się tym
i jest to moją pasją. A przecież marzenia trzeba w miarę możliwości spełniać! Także moją
przyszłość chciałbym pokierować w stronę muzyki. Już teraz w pracy przy Kościele: w
chórze, scholi, przy akompaniamencie podczas liturgii – czuję, że się spełniam.
Niektórzy nazywają mnie „szaleńcem muzycznym”, a niektórzy twierdzą, że bez muzyki
chyba bym umarł. Rzeczywiście: muzyka - oczywiście poza służbą ministrancką – jest „moją
miłością”. Trzeba coś pokochać, by wiedzieć, po co to się robi. Ja wiem i realizuje ten talent,
który otrzymałem od Boga!

WERYFIKACJA KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW
KURSU WIOSNA 2011-2012
Spotkanie weryfikacyjne kandydatów na animatorów parafialnych wspólnot ministrantów
kursu wiosna 2011-2012 po rocznym okresie próby odbędzie się w sobotę 12.05. o godz. 9.00
w sali przy Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach (ul. Wita Stwosza obok Katedry).
Zgłoszenia przyjmuje do końca kwietnia archidiecezjalny duszpasterz ministrantów.
Na obowiązkowe spotkanie weryfikujące roczny okres próby kandydat przywozi ze sobą
opinię księdza opiekuna, kartę formacyjną (zaliczone przynajmniej trzy spotkania proponowane przez Duszpasterstwo) oraz utrwaloną wiedzę z kursu podstawowego.
Na spotkanie zapraszamy również kandydatów z wcześniejszych kursów, którzy chcą uwieńczyć proces formacyjny (oczywiście wymagania dla nich są takie same jak dla pozostałych).

UROCZYSTE WŁĄCZENIE DO GRONA KANDYDATÓW I USTANOWIENIE
oraz BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CEREMONIARZY
Na uroczyste włączenie do grona kandydatów na animatorów, ustanowienie nowych animatorów i błogosławieństwo ceremoniarzy (po pierwszym zakończonym kursie) zapraszamy
w sobotę 19 maja na godz. 11.00 do krypty katedry Chrystusa Króla w Katowicach.
Od godz 9.30 będzie można już zwiedzać katedrę. Próba dla wszystkich posługujących i zainteresowanych również od godz. 9.30.

REKOLEKCJE WAKACYJNE 2012 z bł. Janem Pawem II
„Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1-2)
turnus 1: 2.07. – 10.07. 2012 r; turnus 2: 11.07. – 19.07. 2012 r; turnus 3: 20.07. – 28.07. 2012 r;
turnus 4: 29.07. – 6.08. 2012 r; turnus 5: 7.08. – 15.08. 2012 r.
Bielsko Lipnik (CARITAS): turnusy 1, 2, 3, 4; Bielsko Lipnik (SIOSTRY): turnusy 1, 2, 3, 4, 5;
Brenna Leśnica: turnusy 1, 2, 34; Kalna k. Żywca: turnusy 1, 2, 3.
Koszt rekolekcji wynosi 425 zł (płatne przy zapisie). Zapisy będą prowadzone: 26 kwietnia,
10, 17, 24 i 31 maja w godzinach 10.30-14.00 w salkach na II piętrze probostwa katedry Chrystusa
Króla w Katowicach.
Więcej informacji na stronie internetowej DMAK i na plakatach.
Odprawa przed rekolekcjami wakacyjnymi odbędzie się w czwartek 21 czerwca o godz. 19.00
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach.
Zapraszamy wszystkich moderatorów poszczególnych turnusów.
Zapraszamy również na II Rowerową Pielgrzymkę Ministrantów Archidiecezji Katowickiej!
Gwarantujemy noclegi, wyżywienie, „wóz techniczny” i niezapomniane przeżycia!
Szczegóły wkrótce na plakacie i na stronie www DMAK.

PIELGRZYMKI POWAKACYJNE
Na podsumowanie rekolekcji wakacyjnych 2012, wspólną modlitwę i świętowanie zapraszamy w czwartek 30 sierpnia do Turzy Śląskiej oraz w piątek 31 sierpnia do Piekar Śląskich.
Szczegółowe informacje pojawią się na naszej stronie internetowej oraz na plakatach pod
koniec roku szkolnego.

SUPER BUKS 2012
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do końca czerwca bezpośrednio do archidiecezjalnego
duszpasterza ministrantów ks. Bogdana Kornka (b.kornek@wp.pl; tel. 601 726 629). Zgłoszenia nadesłąne po tym terminie nie będą uwzględnione.
Uroczyste wręczenie dyplomów wyróżnionym ministrantom będzie miało miejsce w czasie
powakacyjnych pielgrzymek.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ MINISTRANCKĄ STRONĘ WWW
Z małym opóźnieniem rozpoczynamy konkurs na najlepszą stronę internetową ministrantów. Prosimy zgłaszać swoje strony do 31 maja. Jest trochę czasu, aby strony zaktualizować
i ulepszyć ale też stworzyć, jeżeli takowej nie macie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czerwcu b.r. ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.
(redakcja oficjalnej strony DMAK)

VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W PIŁCE NOŻNEJ
Częstochowa 2012
Po rozegranym finale diecezjalnym w kategorii ministranci – szkoła podstawowa oraz dodatkowym turnieju (o tzw. dziką kartę) w kategoriach ministranci – gimnazjum i ministranci
starsi naszymi przedstawicielami w ogólnopolskim turnieju finałowym będą:
1. Kategoria szkoła podstawowa – parafia św. Pawła w Pawłowie (opiekun ks. Józef Krakowski);
2. Kategoria gimnazjum – parafia św. Bartłomieja w Bieruniu Starym (opiekun ks. Ireneusz Pawlak);
3. Kategoria ministranci starsi - parafia św. Augustyna w Lipinach (opiekun ks. Tomasz Radkowski);

„Trzeciego dnia zmartwychwsta! T prawd, na której jak na „kamieniu wgielnym” opiera si caa budowla naszej wiary, chcemy dzisiaj na nowo dzieli si
midzy sob wzajemnie jako peni Ewangelii” (Jan Pawe II).
Niech zmartwychwstay Chrystus, Pocztek i Penia nowego czowieka,
Pocignie ku sobie nasze serca, abymy podali Jego ladami
w radoci i pokoju, drog wiodc ku yciu.
Niech Duch wity, niewyczerpane ródo ask i darów
uzdolni nas do ycia zgodnego z wiar, w nadziei, która nigdy nie zawodzi
i w mioci, która nie oczekuje niczego w zamian.
Z modlitw w Poranek Zmartwychwstania
w imieniu DMAK i swoim
ks. Bogdan Kornek

Organizatorem tegorocznego turnieju finałowego, który odbędzie się w Częstochowie
w dniach 1-2.05. jest Duszpasterstwo LSO Archidiecezji Częstochowskiej (ks. Sebastian Ciastek).
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ministranci.czest.pl oraz pod numerem biura turnieju 781 558 047.
Serdeczne podziękowania dla ks. Ireneusza Pawlaka za zorganizowanie w Bieruniu dodatkowego turnieju kwalifikacyjnego (o dziką kartę).
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