Pasterka
Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia o północy - po raz pierwszy od 40 lat
na Śląsku, została odprawiona Msza św. trydencka "pasterska".
=========================================================
Kalendarz tradycyjny na 2009 rok
Dzięki inicjatywie Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, po raz pierwszy od 40 lat
na Śląsku, wierni przywiązani do Tradycji, będą mogli wejść w rytm Roku Bożego, korzystając
z wydanego przez Stowarzyszenie kalendarza gregoriańskiego z tradycyjnym układem świąt. Na 28
stronach publikacji, w pełnym kolorze, z 25 zdjęciami i tekstami na marginaliach znalazło się wiele
interesujących materiałów, które - mamy nadzieję - zostaną życzliwie przyjęte przez nabywców.
=========================================================
Remont zakrystii zakończony
Dzięki staraniom proboszcza parafii oraz pomocy w pracach porządkowych ze strony osób
związanych z kościółkiem Św. Ducha, udało się bardzo szybko przeprowadzić i zakończyć remont
zakrystii, do których - lada dzień - wróci oryginalne wyposażenie.
=========================================================
Ad maiorem Dei gloriam
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej przekazało kościołowi Św. Ducha kinkiety do
zakrystii oraz zakupiło choinki na ołtarz główny. Ponadto stowarzyszenie ufundowało specjalne
stojaki na trzymetrowe choinki do szopki betlejemskiej.
=========================================================
Dzieci Maryi tradycyjnie
W Święto Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia 2008 roku), 4 dziewczynki z rodzin
związanych z kościołem Św. Ducha i Mszą św. trydencką (Alicja, Dominika, Natalia i Ola), złożyły
ślubowanie i przyjęły od kapłana cudowne medaliki, tworząc pierwszą w Polsce tradycyjną
wspólnotę Dzieci Maryi. Po raz pierwszy, dziewczynki mogły wziąć udział we Mszy św. dzierżąc w
rękach swój feretron z ozdobnymi tasiemkami, oddając w ten sposób należny hołd Panu Bogu i
okazując miłość do Pana Jezusa i NMP.
=========================================================
Św. Mikołaj tradycyjnie
6 grudnia br. członkowie i sympatycy Środowiska, dzięki uprzejmości władz skansenu w
Chorzowie oraz zaangażowaniu Macieja Dronia, mogli wysłuchać, w kościele św. Józefa, Mszy św.
trydenckiej z formularza
św. Mikołaja, którą celebrował Duszpasterz Środowiska x. Jarosław Steczkowski. Następnie,
kilkadziesiąt osób przeszło do chałupy ze Strzemieszyc, w której, w jednej z izb przy piecu
kaflowym i za suto zastawionymi stołami świętować razem ze swoimi dziećmi ten radosny dzień.
Oczywiście, nie zabrakło także samego
św. Mikołaja, który - ubrany w tradycyjną infułę i kapę z pastorałem w ręce - przyszedł do
najmłodszych wiernych, by ich obdarować prezentami.
=========================================================
Spotkanie w sprawie św. Wawrzyńca
Z inicjatywy Stowarzyszenia, Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, 27 listopada

2008 roku w Biurze Promocji Miasta w Bytomiu odbyło się spotkanie robocze poświęcone
szczegółom powrotu kościółka drewnianego na swoje miejsce w Parku Miejskim w Bytomiu. W
spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, w tym:
Prezydent Miasta Bytomia Piotr Koj,
Dziekan Dekanatu Bytomskiego ks. Eugeniusz Gogoliński,
Dyrektorzy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów: Marek Jarosz, Robert Białas i Józef Butrym,
Miejski Konserwator Zabytków Dominika Kściuczyk,
Przedstawiciel Wydziału Promocji i Informacji Iwona Wronka
Dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Mieczysław Dobkowski,
Dyrektor Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie Piotr Wybraniec i
Kierownik Działu Budownictwa Ludowego w Parku Etnograficznego w Chorzowie Barbara
Heidenreich oraz
historyk Przemysław Nadolski, kolekcjoner Czesław Czerwiński i Krzysztof Przybylski
Stowarzyszenie reprezentował Prezes Rady Głównej Artur Paczyna.
W czasie spotkania, Wice-Prezes Stowarzyszenia Maciej Droń, przedstawił (w formie prezentacji
multimedialnej) historię kościółka ze szczególnym uwzględnieniem jego losów bytomskich oraz
plany i próby jego odbudowy w latach 80-tych XX wieku. Stało się to przyczynkiem do dyskusji, w
czasie której zarysowała się zbieżność stanowisk co do zasadności postulatu powrotu do parku
kościółka drewnianego. Podkreślano także, że jest ona zgodna z wolą społeczną. Ponadto,
zgromadzeni podkreślali konieczność rozszerzenia funkcji kościółka o funkcje sakralne (liturgia),
potwierdzając stanowisko Stowarzyszenia. Niewielkie różnice zdań pojawiły się dopiero w czasie
dyskutowania kwestii związanych z odbudową. Niektórzy uczestnicy postulowali, aby sprowadzić
inny obiekt zabytkowy, z kolei inni, żeby odbudować wykorzystując bezpieczniejszą technologię.
Uzgodniono, że z decyzją należy poczekać do czasu otrzymania kosztorysu obu rozwiązań.
Wskazywano natomiast na skutki wyboru jednego z przyjętych rozwiązań. Spotkanie zakończyło
się prezentacją odnalezionej dokumentacji związanej z planami odbudowy kościółka.
Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przekazać dalsze szczegóły, dotyczące realizacji
naszej inicjatywy,
=========================================================
Ślub w starym rycie
W dniu 27 września w kościele św. Ducha odbył sie pierwszy po ponad czterdziestu latach ślub w
klasycznym rycie rzymskim. Miłość, wierność
i uczciwośc małżeńską ślubowali sobie Lidia Barcewicz i Daniel Zając.
=========================================================
Pielgrzymka Tradycji na Jasną Górę
Już po raz piąty, setki tradycjonalistów z całej Polski, w tym kilkunastu wiernych skupionych wokół
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
i Mszy św. trydenckiej w Bytomiu, pielgrzymowali do Pani Jasnogórskiej, aby ponownie

dziękować Jej za wstawiennictwo w prośbach zanoszonych do Boga w sprawach rozwoju Tradycji
w Polsce.
W dniu 4 października br., w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,
Najświętszą Ofiarę w intencji tradycjonalistów, sprawował Generał Bractwa Kapłańskiego
Świętego Piotra (FSSP) John Berg (ze Stanów Zjednoczonych Ameryki; na co dzień pracujący w
Szwajcarii), którego rodzina pochodzi ze Śląska.
Po Mszy św., na Wałach Jasnogórskich x. Wojciech Grygiel (FSSP) odprawił nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Nie zabrakło także czasu na wspólne zdjęcie
i rozmowy przy herbacie. Tradycyjnie, pielgrzymom gościny udzieliły siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia.
=========================================================
Śląska Pielgrzymka Tradycji
W I rocznicę wejścia w życie Summorum Pontificum - 14 września 2008 roku,
uczestniczyliśmy w pielgrzymce dziękczynnej z Bytomia do Piekar Śląskich.
O godzinie 9.15 odprawiona została Msza Święta w kościele Świętego Ducha,
a po mszy około 10.15 wyruszyliśmy do Piekar Śląskich.
=========================================================
Członkostwo Honorowe
W. Cz. Panu Piotrowi Bocionkowi z Katowic
w uznaniu za szczególne zaangażowanie i wkład w rozwój Tradycji na Śląsku
Rada Główna Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
na posiedzeniu w Bytomiu w dniu 26 czerwca A.D. MMVIII
nadała godność
Członka Honorowego Stowarzyszenia
Prezes Rady Głównej
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
mgr Artur Paczyna
=========================================================
II Konwent Stowarzyszenia
W dniu 14 czerwca 2008 roku, członkowie zwyczajni
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej zebrali się w Bytomiu na II Konwencie
Stowarzyszenia.
W trakcie obrad, zebrani - po wysłuchaniu sprawozdania Prezesa z działalności Stowarzyszenia i
sprawozdania finansowego Skarbnika oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w tej sprawie - udzielili
Radzie Głównej absolutorium za rok 2007, podjęli uchwałę akceptującą sprawozdanie, jak również
- po dyskusji - przyjęli kierunki działania na lata 2008/2009 (najważniejsze: dalsza integracja
środowiska przez realizację wspólnych projektów, takich jak wycieczki
i pielgrzymki oraz podjęcie na nowo działalności oświatowej - odczyty
i katechezy mistagogiczne). Spotkanie, przebiegło w rodzinnej atmosferze,
z degustacją wypieków, przygotowanych specjalnie na tą okazją.
=========================================================
Nowy pulpit pod mszał
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej przyczyniło się do wyposażenia kościoła Św.
Ducha w pulpit pod mszał, wydatkując na ten cel środki finansowe. Pulpit jest wzorowany na
starym pulpicie.
Wykonano go z drewna dębowego, z regulacją kątów oraz na obrotowej podstawie. Majstersztyk

artystycznej roboty stolarskiej.
=========================================================
I Rekolekcje Środowiskowe
Na przełomie lutego i marca x. Jarosław Steczkowski poprowadził rekolekcje środowiskowe dla
wiernych przywiązanych do Mszy św. Wszechczasów i innych form pobożności tradycyjnej.
Rekolekcje trwały od piątku do niedzieli (29.02.- 02.03.2008).
I tak: w piątek 29 lutego spotkaliśmy się o godz. 18.30 na Drodze Krzyżowej
i Nauce w Kościele WNMP w Bytomiu przy Rynku - ołtarz boczny (Grupa Ukrzyżowania); w
sobotę 1 marca o godz. 18.30 na Mszy św. i Nauce
w Kościele pw. Św. Ducha w Bytomiu przy ul. Krakowskiej;
2 marca (niedziela) rekolekcje zakończyły się Mszą św. z Nauką o godz. 9.15
w Kościele pw. Św. Ducha.

