Tradycyjny kalendarz na 2010 rok
Już po raz drugi Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej wydało kalendarz
z tradycyjnym układem świąt ilustrowany zdjęciami kościółka Św. Ducha.
Szacowany koszt wytworzenia kalendarza
(bez opłat pocztowych za wysyłkę) wyniósł 20 zł.

=========================================================
Extra muros...
Na początku grudnia ukazała się książka Artura Paczyny
o tematyce historycznej pt. "Extra muros ... - kilka słów
o katolickiej kaplicy Św. Ducha w Bytomiu",
do której dołączona jest płyta DVD.
Dystrybucją zajmuje się firma Kolor Koncept Marcin Mazurowski
(www.kolor-koncept.pl; tel.: 792631608).
Książka trafiła już do księgarń.
Ze wstępu:
... Kościół Św. Ducha na tle innych świątyń katolickich w Bytomiu jest wyjątkowy i to z wielu
powodów. Wyjątkowe jest nie tylko jego przestronne, bogate w zabytki wnętrze, jakże kontrastujące
z surowością jego wyglądu zewnętrznego z ośmiobocznymi masywnymi murami. Wyjątkowa jest
także jego autentyczność, która wyraża się w braku jakichkolwiek znaczących zmian na przestrzeni
wieków i wrażenie, jakby czas dla niego "zatrzymał się". Nawiedzający świątynię może dostrzec to
już na pierwszy rzut oka, gdy spostrzeże, że wszystko jest "po staremu" i na swoim miejscu: ołtarz
główny z jego odwiecznym wystrojem i Wieczną Lampką nad tabernakulum, barokowe ołtarze
boczne z pięknymi obrazami oraz ambona, jak również neogotyckie balaski z kutego żelaza
i wibrujący dźwięk organów, z towarzyszącym mu jednostajnym odgłosem kalikanta.
... Nie można nie wspomnieć, że wyjątkowa jest także
liturgia sprawowana w Św. Duchu.
... Św. Duch przyciąga, jak magnes. Podobnie jak sto czy dwieście lat temu, tak i dzisiaj, wierni
tłumnie nawiedzają świątynię, o której wciąż trwa opinia wyjątkowości ze względu na liczne,
wyproszone przez nich przed ołtarzem Zesłania Ducha Świętego, łaski. Tą wyjątkowość mamy
obowiązek przekazać naszym potomnym.
W dniu 11 grudnia br o godzinie 18.00 w Biurze Promocji Miasta na Rynku w Bytomiu
odbyło się spotkanie z autorem.

=========================================================
OŚWIADCZENIE
W dniu 23 września 2009 byliśmy świadkami wyroku, nawiązującego do najgorszych wzorców
peerelowskiego wymiaru niesprawiedliwości. Skandaliczny wyrok, obnażający brak wiedzy sądu
na temat początku życia człowieka to kpina z nauk medycznych, ale próba zmiany przez sąd - i
narzucenia ogółowi społeczeństwa - nowego znaczenia pojęcia "zabójstwo", które do tej pory było
dla wszystkich jasne (clara non sunt interpretanda), to hańba. Treść wyroku w sprawie Alicji T oraz
jego uzasadnienie, wpisuje się w trend, obserwowany od dłuższego czasu, którego celem jst
narzucenie Katolikom gorsetu poprawności politycznej oraz umieszczenie ich w gettcie zakrystii bez prawa do publicznego głoszenia poglądów w sprawach wiary i moralności, gdyż te nie
podobają się wrogom Życia i Chrystusa. Wbrew złudnym nadziejom, ofensywa "cywilizacji
śmierci" ukierunkowana na zamknięcie ust katolickiej opinii publicznej, nie powiedzie się.
Podobnie jak nasi przodkowie - bez względu na konsekwencje - nadal będziemy publicznie głosić
Dobrą Nowinę światu. Jesteśmy także przygotowani do obrony Kościoła przed jego wrogami oraz
swobody wyznawania naszej Wiary. Jest także oczywiste, że mamy prawo żyć według jej zasad.
Żaden sąd, orzekający na podstawie - niezgodnego z zasadami moralnymi i wiarą - "prawa", nie jest
w stanie tego zmienić. Tak samo, jak nie jest w stanie zmienić tego, że każdy człowiek ma prawo do
życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz że aborcja to morderstwo i zło.
Rada Główna Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
z siedzibą w Bytomiu
=========================================================
Druga Śląska Pielgrzymka Tradycji
Przy bezchmurnym niebie w pełnym słońcu, w dniu św. Januarego, już po raz drugi członkowie
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej oraz wierni skupieni wokół Kościoła Św.
Ducha w Bytomiu i Mszy św. trydenckiej, po Mszy św. udali się w pieszej pielgrzymce z Bytomia
do Piekar Śląskich, oddając cześć Krzyżowi Świętemu oraz kłaniając się Matce Boskiej Piekarskiej,
dziękując Bogu za dar Summorum Pontificum i jego owoce. Pielgrzymi, razem ze swoim
duszpasterzem, x. Jarosławem Steczkowskim, odprawili także naobożeństwo Drogi Krzyżowej na usłanej kamieniami, wśród spadających kasztanów - Piekarskiej Kalwarii, rozważając Mękę i
Śmierć Pana Jezusa. Pielgrzymka zakończyła się w Kościele Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu,
gdzie powracający pielgrzymi zostali pokropieni wodą święconą w drzwiach kościoła, a następnie po Koronce do Miłosierdzia Bożego, pobłogosławieni
przez x. Jarosława. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce za rok.
=========================================================
Ślub w Świętym Duchu
Informujemy, że w dniu 5 września 2009 roku o godzinie 14.00 w kościele Świętego Ducha odbyła

się uroczystość zaślubin
Anny Staszczyk i Przemysława Dacy.
=========================================================
Zmiany we władzach stowarzyszenia
W związku z rezygnacjami złożonymi pod koniec maja br.
przez Przewodniczącego Straży Stowarzyszenia - Piotra Ochwała
oraz Wice-Prezesa Rady Głównej Stowarzyszenia - Macieja Dronia,
Rada Główna Stowarzyszenia w dniu 19 czerwca br.
jednogłośnie powołała na Przewodniczącego Straży Stowarzyszenia
Pana Rafała Gwarka.
Z kolei w dniu 6 lipca br. Prezes Rady Głównej powołał Pana Feliksa Całę na funkcję WicePrezesa. Obejmującym zaszczytne funkcje,
serdecznie gratulujemy
życząc im jednocześnie dalszej owocnej pracy dla rozwoju Tradycji na Śląsku.
=========================================================
Koncert: "Siedem Ostatnich Słów Zbawiciela na Krzyżu" - Oratorium Józefa Haydna,
Wielka Środa - 8 kwietnia - po Mszy św. o godz. 18.00
Wykonawcy: Kwartet "Akademos" z Bytomia w składzie:
Anna Rechlewicz skrzypce
Joanna Cogiel skrzypce
Aleksandra Batog altówka
Danuta Sobik-Ptok wiolonczela
więcej o Kwartecie na jego stronie:
http://www.akademos.art.pl/polski/kwartet/biograf.html
Skomponowane na specjalne zamówienie biskupa Kadyksu dzieło, oo raz pierwszy zostało
wykonane w 1776 roku w kościele Santa Queve. Podczas wielkopiątkowego nabożeństwa, w
świątyni spowitej
czernią kiru ksiądz biskup wypowiadał jedno z siedmiu ostatnich słów Zbawiciela umierającego na
krzyżu, następnie wygłaszał krótką homilię, po czym następowała zbiorowa modlitwa duchownego
i wiernych,
w tym czasie rozbrzmiewała muzyka sprzyjająca filozoficznej refleksji nad słowami Ewangelii.
Ostateczne opracowanie i ukończenie tego dzieła zabrało, Haydnowi ponad dwadzieścia lat.
Świadczy to niewątpliwie o bardzo osobistym podejściu twórcy do dzieła oraz ukazuje w
wyraźnym świetle mistycyzm i powagę, którymi pragnie podzielić się autor ze słuchaczami.
Serdecznie Zapraszamy
=========================================================
Próby scholi
Odbywają się w soboty o godzinie 11.00 w salce katechetycznej przy kościele Wniebowzięcia
NMP.
=========================================================
Nowa figura Pana Jezusa
Do Kościoła Św. Ducha trafiła, zakupiona przez Stowarzyszenie,
figura do Grobu Pańskiego, którą będzie można oglądać w czasie Triduum Sacrum.
=========================================================
Oświadczenie

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej z radością przyjmuje odważną decyzję Ojca
Świętego Benedykta XVI, wyrażoną w dekrecie Kongregacji Biskupów z 21 stycznia 2009 roku,
otwierającą nowy rozdział na drodze uregulowania sytuacji kanonicznej Bractwa Kapłańskiego
Świętego Piusa X.
Dziękujemy Bogu za wysłuchanie modlitw w tej intencji. Dziękujemy Ojcu Świętemu za ten akt
sprawiedliwości i miłości oraz świadectwo duszpasterskiej roztropności.
Uchylenie mocy obowiązującej dekretu Kongregacji Biskupów z 1 lipca 1988 roku,
deklarującego zaciągnięcie ekskomuniki przez konsekrowanych rękami śp. abpa Marcela
Lefebvre'a oraz śp. bpa Antónia de Castro Mayera - czterech biskupów Bractwa, z jednej
strony kończy długoletni spór prawny, z drugiej strony pozwala skupić się na kwestiach
doktrynalnych, o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Kościoła.
Mamy nadzieję, że rozpoczynająca się debata teologiczna, obejmująca swoim przedmiotem istotę
kryzysu w Kościele i na świecie, przyczyni się do wzmocnienia niezłomnej wiary wszystkich
wiernych depozytowi Wiary Katolików oraz zapewni im osiągnięcie celu,
tj. zbawienia dusz i życia wiecznego.
Artur Paczyna
Prezes Rady Głównej

Piotr J. Ochwał
Przewodniczący Straży

W Bytomiu, 21 stycznia A.D. MMIX
=========================================================
Członkostwo Honorowe
W. Cz. Panu Adamowi Kapusta z Gliwic
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 9 stycznia A.D. MMIX
nadała godność
Członka Honorowego Stowarzyszenia
Prezes Rady Głównej
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
mgr Artur Paczyna

