Odbudowa kościoła św. Wawrzyńca
Z radością informujemy, że inicjatywa odbudowania kościoła św. Wawrzyńca
została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Bytomia.
Słowa poparcia oraz życzenia powodzenia naszej akcji napłynęły także
z Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.
=========================================================
Płyta DVD z zapisem Mszy Świętej
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej wydało płytę DVD
z zapisem Mszy Świętej, która odprawiona została w święto Chrystusa Króla
28 października 2007 roku w kościele pw. Ducha Świętego w Bytomiu.
=========================================================
Wyrok w "sprawie Kroniki"
Dnia 7 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu, Wydział II Karny
utrzymał w mocy postanowienie z dnia 30 grudnia 2006 roku
o umorzeniu śledztwa w sprawie obrazy uczuć religijnych
poprzez zamieszczenie wizerunku Ojca Świętego Benedykta XVI
na wystawie w Galerii "Kronika" w 2006 roku.
=========================================================
Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej na Jasna Górę
W sobotę 24 listopada 2007 odbyła się
Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.
O godz. 14.00 Mszę św. dziękczynną za list apostolski Benedykta XVI
motu proprio Summorum Pontificum, przed Cudownym Obrazem
Pani Jasnogórskiej, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego,
odprawił x. dr Wojciech Grygiel.
W pielgrzymce wzięli udział również przedstawiciele
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińśkiej.
=========================================================
Msza Święta w Bytomiu
W dniu 14 września br, tj. w święto Podwyższenia Krzyża św.
o godzinie 19.00 w Kościele WNMP w Bytomiu x. Jarosław Steczkowski
odprawił Mszę św. dziękczynną za możliwość swobodnego sprawowania Najświętszej Ofiary
według Missale Romanum Piusa V
(ostatnie wydanie typiczne z 1962 roku)
dzięki decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI.
=========================================================
Konto stowarzyszenia
Uruchomiono rachunek bankowy stowarzyszenia,
na którym gromadzić będziemy środki na naszą działalność statutową.
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej
Nr 93 2030 0045 1110 0000 0139 5910
tytułem: darowizna na działalność statutową

Informacja dla wpłacających z zagranicy:
IBAN: PL93 2030 0045 1110 0000 0139 5910
SWIFT: GOPZPLPW
Jarosław Syrkiewicz
Skarbnik
=========================================================
OŚWIADCZENIE
Radując się z przywrócenia Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu wielkiego skarbu, jakim jest Msza
Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim (tzw. ryt trydencki), dziękujemy Bogu za okazaną Łaskę.
Jednocześnie, poruszeni do głębi wspaniałomyślnością - odważnego i długo oczekiwanego - gestu
Dobrej Woli Ojca Świętego, czujemy się nim w szczególny sposób umocnieni, gdyż potwierdza on
zgodność obranej przez nas wiele lat temu drogi, z Wolą Bożą.
Świadomi znaczenia Listu Apostolskiego Motu Proprio "Summorum Pontificium" dla Kościoła
i świata, zdajemy sobie sprawę, że czeka nas mozolna i trudna praca w winnicy Pana. Podejmujemy
ją z zapałem, wielbiąc pieśnią Pana Zastępów. Wierzymy, że idąc do naszych parafii, spotkamy się
w nich z życzliwością naszych pasterzy i opieką naszych biskupów. Jesteśmy pewni, że nasi
ojcowie duchowni podejmą - zgodnie z wolą Ojca Świętego - działania, zmierzające do
przypomnienia wiernym dziedzictwa liturgicznego Kościoła, sięgającego swymi
początkami czasów apostolskich, a powrót starożytnej i pięknej łaciny oraz anielski
śpiew gregoriański, przyczynią się do umocnienia jedności Kościoła i wiary katolickiej wśród
wiernych.
Mamy nadzieję, że dzisiejsza decyzja Papieża Benedykta XVI przyniesie dobre owoce, które będą
widoczne nie tylko we wzroście pobożności członków Kościoła, ale także w odrodzeniu cywilizacji
łacińskiej w Europie i na świecie.
Prezes Rady Głównej
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
Artur Paczyna
In Bytom, in ss.Cirilae et Methodae, A.D. MMVII
=========================================================
Katechezy liturgiczne
W dniu 6 lipca 2007 roku rozpoczęliśmy cykl katechez liturgicznych.
Spotkanie odbywają się raz w miesiącu w kaplicy kościoła pw. św. Józefa
w Chorzowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
=========================================================
Proporzec Stowarzyszenia
Z radością informujemy, że 27 maja 2007 roku - w Święto Zesłania Ducha Św. - w kościele pw. Św.
Ducha przy ulicy Krakowskiej w Bytomiu poświęcony został proporzec Stowarzyszenia Śląskie
Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej.
=========================================================
II Marsz dla Życia i Rodziny
W dniu 20 maja 2007 roku odbył się w Warszawie II Marsz dla Życia i Rodziny,
w którym wzięli udział również przedstawiciele
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej

=========================================================
Uchwała "O ochronie życia"
Zebrani na pierwszym Konwencie Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej w Bytomiu,
kierowani Dekalogiem i nauczaniem Kościoła Rzymsko-Katolickiego, umocnieni stanowiskiem
Episkopatu Polski z dnia 15 marca br.
w sprawie obowiązków w zapewnieniu ochrony życia ludzkiego najsłabszym, wypełniając wolę
Papieży w sprawie aktywnego udziału wiernych w życiu publicznym i budowie Królestwa Jezusa
Chrystusa, w obliczu toczącej się debaty na temat ochrony życia, domagamy się od Państwa
zapewnienia prawnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz
konstytucyjnej gwarancji jego przestrzegania.
Skuteczne zapewnienie ochrony życia bezbronnym (dzieciom poczętym, chorym i starcom) przez
Państwo, traktujemy jako wyznacznik kierowania się przez rządzących w życiu publicznym
Dekalogiem i nauczaniem Kościoła.
Dominica de Passione, A.D. MMVII In Bytom
=========================================================
Konwent
W dniu 25 marca 2007 roku w Bytomiu zebrał się Pierwszy Konwent Śląskiego Środowiska
Wiernych Tradycji Łacińskiej. Po zmówieniu Modlitwy Pańskiej rozpoczęły się obrady, w czasie
których zebrani zdecydowali, w sprawnie przeprowadzonych głosowaniach, o wyborze władz
Stowarzyszenia.
Prezesem Stowarzyszenia został wybrany:
Artur Paczyna
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Mirosław Mitrenga - Przewodniczący
Jakub Kalus
Arkadiusz Wyciślik
Powołane zostały także inne organy Stowarzyszenia tj
Rada Główna - powołana przez Prezesa w składzie:
Przemysław Gwarek - Wice-Przewodniczący
Maciej Droń - Wice-Przewodniczący
Anna Staszczyk - Sekretarz
Jarosław Syrkiewicz - Skarbnik
oraz
Straż:
Piotr J. Ochwał - Przewodniczący
Andrzej Migot
Sekcja Propagandowa:
Daniel Zając
Konwent Stowarzyszenia przyjął program działania na najbliższy rok
oraz uchwałę "O ochronie życia".
Obrady zakończono Pozdrowieniem Anielskim. Po Konwencie członkowie Stowarzyszenia udali
się do kościoła Św. Ducha na Mszę Świętą w Klasycznym Rycie Rzymskim, którą odprawił x.
Jarosław Steczkowski.

=========================================================
Z radością informujemy, że Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach
z dnia 5 lutego 2007 roku,
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej,
zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000273473.
W związku z nabyciem osobowości prawnej,
Stowarzyszenie rozpoczyna działalność.
Konwent, na którym zostaną wybrane władze stowarzyszenia
oraz nakreślony szczegółowy program działania
został zwołany na niedzielę, 25.03.2007 r. na godz. 15.00
w Centrum Organizacji Pozarządowych
Rynek 26/5
w Bytomiu
o czym informuje
Komitet Założycielski

