Msza święta 11 listopada
Zapraszamy 11 listopada na godzinę 9.15 na Mszę św. w intencji Ojczyzny
oraz nabożeństwo w intencji poległych za wolną i niepodległą Polskę.
=========================================================
Grzegorz Braun w Bytomiu!

Na zaproszenie Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej i Klubu Polonia Christiana, 12
października br.do Bytomia przyjechał Grzegorz Braun - reżyser, autor wielu znanych filmów
dokumentalnych (m.in. "Towarzysz generał", "Defilada zwycięzców", "TW Bolek" oraz słynny
"półkownik" - "Plusy dodatnie, plusy ujemne").
W czasie spotkania, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Placu Sobieskiego,
można było nie tylko oglądnąć jeden z filmów gościa ("Marsz wyzwolicieli"), ale także
podyskutować o treści filmu oraz na wiele innych tematów, w tym także na te odnoszące się do
współczesnej sytuacji w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiającego się
kryzysu ekonomicznego, demograficznego i cywilizacyjnego. Poglądy Grzegorza Brauna,
tradycjonalisty katolickiego, zdeklarowanego monarchisty, konserwatysty i zwolennika wolnego
rynku w gospodarce, zostały bardzo ciepło odebrane przez zgromadzonych mieszkańców Bytomia.
Szczególnym uznaniem zebranych, spotkało się świadectwo reżysera, który wskazał monarchię
katolicką z rzeczywistą władzą króla - jako projekt polityczny, a jako remedium na rozkład
cywilizacyjny Zachodu, wskazał przylgnięcie do Tradycji Katolickiej.
Warto również wspomnieć, że Grzegorz Braun jest współautorem filmów dokumentalnych,
mających odbrązowić dotychczasowe pomnikowe postacie historyczne (filmy z cyklu: "Errata do
biografii") oraz popularyzować postaci patriotów nieznanych szerszemu ogółowi ("Pistolet do
wynajęcia czyli prywatna wojna Rafała Gan - Ganowicza")
=========================================================
Modlitwa za ofiary tragedii smoleńskiej
Kilkadziesiąt osób zebrało się na bytomskim Rynku pół roku po smoleńskiej tragedii, aby po
ułożeniu Krzyża z kwiatów i zniczy, modlić się w intencji dusz ofiar oraz domagać się prawdy na
temat przyczyn i przebiegu katastrofy. Zebrani wyrazili wolę spotykania się co miesiąc aż do czasu
wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Ponadto, uczestnicy zgromadzenia, solidaryzując się z obrońcami
Krzyża w Warszawie, protestowali przeciwko usunięciu z Krakowskiego Przedmieścia Krzyża oraz
wyrazili wolę obrony Krzyża w przestrzeni publicznej. Nie zabrakło także akcentów
patriotycznych. Mieszkańcy Bytomia, pod narodowymi i organizacyjnymi flagami, zaśpiewali
pieśni: Rotę, Boże coś Polskę oraz Ojczyzno ma. Na zakończenie spotkania, pojawiła się
propozycja uczczenia ofiar tragedii smoleńskiej w Bytomiu w miejscu, gdzie bytomianie składali
kwiaty i znicze w czasie żałoby narodowej. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni z licznej
opieki służb mundurowych oraz po cywlinemu, którzy zapewniali poczucie bezpieczeństwa
zebranym.
=========================================================
Te Deum Laudamus
We wspomnienie św. Januarego - męczennika, którego relikwie znajdują sią w Świętym
Duchu,wierni skupieni wokół Mszy św. w Bytomiu, już po raz trzeci pielgrzymowali do Matki

Boskiej Piekarskiej, aby podziękować Bogu za wielkduszność Ojca Świętego Benedykta XVI
i Dar Mszy św. trydenckiej oraz prosić Go - za pośrednictwem Maryi - o potrzebne Łaski.
Jak co roku, pielgrzymi pokłonili się Matce Boskiej Piekarskiej oraz wzięli udział w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej na Kalwarii Piekarskiej, w czasie której modlili się m.in. za prześladowców
Krzyża i Chrystusa. Pielgrzymkę, jak co roku, poprowadził x. Jarosław Steczkowski, duszpasterz
Środowiska. Za rok - IV Śląska Pielgrzymka Tradycji do Piekar Śląskich.
=========================================================
Biało - Czarno - Czerwona
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej wzięło udział - pod swoimi sztandarami - w
Pielgrzymce Warszawskiej na Jasną Górę, maszerując na ostatnim dystansie 20 km w grupie Biało Czarno - Czerwonej, zwanej: tradycyjną. Pod przewodnictwem x. Grzegorza Śniadocha IDP oraz
11 innych księży i kleryków, w tym dwóch z Francji, w spiekocie dnia, ubrani w białe koszule i
czarne spodnie lub spódnice, z modlitwą i śpiewem (także staropolskim i po łacinie), znacząco
Biało - Czarno - Czerwona odróżniając się od innych, hałaśliwych (z bębnami, gitarami, itp.) grup,
daliśmy świadectwo Prawdzie, zanosząc nasze prośby i podziękowania do Matki Jasnogórskiej.
Śląska grupa licząca 7 osób, w tym członkowie stowarzyszenia, została zauważona przez
organizatorów. Warto nadmienić, że w pielgrzymce w w/w grupie wzięło udział ogółem ponad 150
osób (najwięcej w historii). W tym miejscu chciałbym podziękować Jarkowi i Adamowi za pomoc
w organizacji wyjazdu oraz pogratulować hartu ducha.
=========================================================
Solidarność
W dniu 19 sierpnia, przed godziną 18.00, na Rynek w Bytomiu przyszło spontanicznie - z kwiatami
i fl agami (z królewskim orłem, krzyżem jerozolimskim oraz narodowymi) - kilkanaście osób, które
w milczeniu ułożyły Krzyż z kwiatów, Na przecięciu belek Krzyża umieszczono napis (cyt.z Jana
Pawła II: "Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w
życiu rodzinnym, czy społecznym". Nastąpnie zebrani pomodlili się za dusze ofi ar smoleńskiej
tragedii, oraz o miłosierdzie Boże dla wrogów Krzyża i Chrystusa. Solidarność Zebrani chcieli
wyrazić swoją solidarność z obrońcami Krzyża w Warszawie oraz zwrócić uwagę na gwałcenie
praw Katolików w Polsce. Krzyż spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, któzy
podchodzili do niego i czytali napis. WIększość reakcji była pozytywna, ale znaleźli się także tacy przeważnie starsi przechodnie - którym ułożony Kwietny Krzyż się nie podobał. W pobliżu
uczestników akcji, bardzo szybko pojawiły się pojazdy policji, która jednak nie interweniowała.
Spotkanie przebiegło spokojnie. Nie brakowało także rozmów oraz relacji z Warszawy naocznych
świadków. Na wrzesień planowana jest kolejna akcja. "Nieznani sprawcy" w nocy usunęli Krzyż z
płyty Rynku.
=========================================================
Uwaga! Przesunięty termin czerwcowego spotkania
Klubu Polonia Christiana w Bytomiu.
Planowane na czerwiec kolejne spotkanie Klubu Polonia Christiana w Bytomiu,
z przyczyn niezależnych od nas, zostaje przesunięte na wrzesień.
=========================================================
Ślub w rycie trydenckim
Z radością informujemy, że w minioną sobotę 5.06.2010 roku,
w Kościele Św. Ducha w Bytomiu o godzinie 13.00,
syn Pana Feliksa Cały (naszego Wice-Prezesa)
zawarł Sakrament Małżeństwa ze swoją oblubienicą.
=========================================================

Marsz dla Życia i Rodziny

www.piotrskarga.pl
W niedzielę 30 maja br., członkowie Stowarzyszenia godnie reprezentowali nasze Środowisko,
biorąc udział w Marszu dla Życia i Rodziny w Warszawie oraz pielgrzymce mężczyzn do Piekar
Śląskich. Nasze sztandary i udział zostały dostrzeżone także przez prasę. Serdecznie dziękuję
Andrzejowi Paschkowi, którego można było zobaczyć ze sztandarem wśród pocztów na Kalwarii
Piekarskiej. Długo można byłoby pisać o atmosferze i przebiegu marszu. Oprócz posłów byłych i
obecnych (Marka Jurka, Artura Górskiego, Artura Zawiszy i JK-M), w marszu można było także
zobaczyć kilkuset tradycjonalistów z całej Polski. Warte podkreślenia jest także to, że w kościele
św. Benona zostały odprawione dla nas aż cztery Msze św. My wysłuchaliśmy Mszy św.
sprawowanej przez x. Grzegorza Śniadocha IDP i jego poruszającej homilii o karze Pana Boga,
która jest nieuchronna i dotknie wszystkich ludzi
za grzechy wołające o pomstę do nieba.
=========================================================
Konwent Stowarzyszenia
Szanowni Państwo,
29 maja br., w obecności x. Jarosława Steczkowskiego, odbył się IV Konwent Stowarzyszenia. Na
uwagę zasługuje fakt przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Pana Adama Michalika
z Gerałtowic. W trakcie części roboczej, po wysłuchaniu sprawozdań: z działalności
(przedstawionego przez Prezesa) i finansowego (przedstawionego przez Skarbnika), zebrani podjęli
uchwały o ich zatwierdzeniu. Ponadto, dyskutowano o planach na następny rok (m.in. o kontynuacji
projektu Klub Polonia Christiana; o kolejnej edycji kalendarza)
Już dziś zapraszam na V Konwent za rok.
Artur Paczyna Prezes RG ŚŚWTŁ
=========================================================
Requiem
10 maja br. o godzinie 19.00 w kościele Ducha Świętego w Bytomiu, w 30 dniu po śmierci,
zostanie odprawione uroczyste Requiem w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w intencji dusz
tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Serdecznie zapraszamy
=========================================================

Dr Paweł Cameron w Bytomiu!
W ramach spotkań Klubu Polonia Christiana w Bytomiu,
w czwartek 22 kwietnia br. w sali kolumnowej filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,
gościliśmy dr Pawła Camerona (USA), który w swoim wykładzie
nie tylko przedstawił licznie zgromadzonej publiczności interesujące dane,
w tym dane statystyczne, dotyczące problemu homoseksualizmu w Stanach,
ale także wskazał na negatywne dla społeczeństwa amerykańskiego skutki postępującej
demoralizacji oraz "tęczowej tyrani". Po wykładzie, uczestnicy spotkania zadawali pytania,
w których można było dostrzec troskę o przyszłość Polski oraz cywilizacji łacińskiej,
dla której tzw tolerancja wobec homoseksualizmu stanowi duże zagrożenie.
Zebrani akcentowali także zmiany semantyczne w pojęciach,
które nastąpiły w ostatnich 20 latach oraz wpływ rewolucji seksualnej na późniejsze zmiany prawne
oraz dzisiejszą sytuację. Wskazywali także na źródła finansowania ruchu homoseksualnego oraz
rolę polityków i prawników w promowaniu dewiacji.
Doktor Cameron, odpowiadając na pytanie, w jaki sposób możemy przeciwdziałać
postępującej rewolucji obyczajowej, zachęcił do udziału w życiu politycznym kraju
oraz odwagi w domaganiu się od polityków, kandydujących na najważniejsze stanowiska
w państwie, prawnej gwarancji ochrony tradycyjnej rodziny oraz dzieci.
Należy także wspomnieć, że przeciwnicy wolności słowa,
związani z lewicowymi środowiskami, nieskutecznie próbowali wymusić na dyrekcji muzeum
wymówienie sali na spotkanie, czym potwierdzili, że temat spotkania jest aktualny
i w pełni uzasadniony. Moderatorem spotkania był Artur Paczyna
- Prezes Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej.
=========================================================
Requiem aeternam...
Modlimy się za dusze ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem prosząc Boga o Jego Miłosierdzie
oraz upraszając Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski o wstawiennictwo
u Pana Zastępów. Oby ofiara tragicvznie zmarłych, podobnie jak ofiara naszych ojców przed
siedemdziesięciu laty, przyniosła owoce w postaci religijnego i moralnego przebudzenia Polaków
oraz odrodzenia Polski.
Składamy wyrazy współczucia rodzinom ofiar łącząc się z nimi w bólu.
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycjin Łacińskiej
Msza św żałobna w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem zostanie odprawiona
w kościele Ducha Świętego w Bytomiu w dniu pogrzebu
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki o godzinie 19.00.
Jeżeli pogrzeb odbędzie się w niedzielę,
Requiem zostanie odprawione w przeddzień, tj. w sobotę o godzinie 19.00.
=========================================================
OŚWIADCZENIE
w sprawie rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach
sporu między redakcją "Gościa Niedzielnego" a Alicją T.
Uważamy, że zapadły wyrok to powielanie zideologizowanych wyroków trybunałów
unioeuropejskich, które przyczyniają się do bezprawnej zmiany prawa w Polsce
oraz do niszczenia cywilizacji łacińskiej. Sytuacja, jaka wytworzyła się po ogłoszeniu wyroku,
wielu oburzonych werdyktem Katolików porównuje z sytuacją z czasów tzw. PRL,
kiedy byli oni obywatelami drugiej kategorii, a podstawą systemu było kłamstwo, cenzura,
wszechobecna inwigilacja i strach.
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą w Bytomiu, uważa,

że "bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi", w związku z tym nie może uznać wyroków sądów,
które uznaje za oparte na kłamstwie i sprzeczne z konstytucją RP z 1997 roku.
Wyraźne są także groźne skutki orzeczenia, do których należy zaliczyć kneblowanie ust Katolikom
i prasie katolickiej w głoszeniu prawdy o holokauście dzieci poczętych.
Żaden wyrok nie zmieni faktu, że w świetle etyki katolickiej, tzw. aborcja to morderstwo,
a wieć zabójstwo dokonane z premedytacją.
Podkreślic należy, że odpowiedzialność za śmierć niewinnych ponoszą nie tylko mordercy,
ale także ich pomocnicy, podżegacze oraz osoby usiłujące dokonać tej zbrodni. Wykorzystywanie
Alicji T. przez orków "cywilizacji śmierci" do walki politycznej
uznajemy za perfiidne i cyniczne.
Protestujemy przeciwko kagańcowi poprawności politycznej oraz rodzącej się na naszych oczach
dyktaturze relatywizmu, karzącej wszystkich tych,
którzy chcą żyć zgodnie z Dekalogiem, głoszą Prawdę i są wyznawcami Chrystusa.
Nikt i nic nie zamknie nam ust, aby przypominać, że propagowanie aborcji to grzech,
a czynienie tego w świetle jupiterów: to zgorszenie.
Artur Paczyna Prezes RG ŚŚWTŁ
Bytom, 5 marca 2010 roku
=========================================================
Pikieta w Katowicach
Pod sztandarami Królestwa Polskiego oraz Królestwa Jerozolimskiego, z modlitewnym wsparciem
Sióstr Misjonarek Miłości modlących się na Różańcu, kilkadziesiąt osób (ok. 50) wzięło udział w
dniu 19 lutego w pikiecie pod Sądem Apelacyjnym w Katowicach w obronie praw Katolików do
publicznego głoszenia poglądów zgodnych z nauczaniem Kościoła. Organizatorzy pikiety, którymi
byli Fundacja Pro - Prawo do Życia i Stowarzyszenie Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji
Łacińskiej z siedzibą w Bytomiu przygotowali okolicznościowe banery, przypominające, że aborcja
na ziemiach polskich została wprowadzona przez niemieckich nazistów w 1943 roku oraz ulotki
przypominające o tym, że każdy w Polsce ma możliwość swobodnego wyrażania swoich poglądów,
a cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu jest zakazana. Zgromadzeni, wśród których
były nie tylko osoby związane z organizatorami, ale także członkowie innych stowarzyszeń i
organizacji, w tym wiele osób młodych, podkreślali, że Katolicy mają takie same prawa i wolności
jak inni obywatele. Jednocześnie, uczestnicy pikiety zapewniali, że nie dopuszczą do tego, aby
Katolicy - podobnie jak to było w czasach ustrojów totalitarnych - byli traktowani jak obywatele
drugiej kategorii. Nie kryli oni także oburzenia wobec prób wykorzystywania wymiaru
sprawiedliwości do nakładania kagańca poprawności politycznej w celu uniemożliwienia
Kościołowi i Katolikom realizowania misji ewangelizacyjnej.
Artur Paczyna
Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą w Bytomiu
=========================================================
Pierwsze spotkanie Klubu Polonia Christiana w Bytomiu
Takich tłumów w sali kolumnowej byłego starostwa powiatowego w Bytomiu
(obecnie filii Muzeum Górnośląskiego) dawno nie widziano.
3 lutego - z inicjatywy Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi - odbyło się
inaugurujące spotkanie Klubu Polonia Christiana w Bytomiu,
połączone z projekcją filmów "The Soviet Story" oraz "Fatima - orędzie tragedii czy nadziei?".
Pomimo dostawianych krzeseł, dla wielu osób zainteresowanych poznaniem przemilczanej
w ogromnym stopniu prawdy na temat zbrodni komunizmu, zabrakło miejsc siedzących.

Przez zgromadzonych, bardzo gorąco zostało przyjęte słowo wstępne
prof. dr hab. Mieczysława Ryby, który nie tylko wskazał na podobieństwa
dwóch ustrojów totalitarnych XX wieku: nazizmu i komunizmu, oraz liczne zakłamania lansowane
przez środowiska lewicowe na ich temat, powodujące trudne do odwrócenia skutki w postrzeganiu
historii i polityki, ale także cechę wspólną obu zbrodniczych systemów,
którą była wypływająca z pogańskich źródeł, nienawiść do religii chrześcijańskiej
i cywilizacji łacińskiej.
Komentarzem do filmu, wskazującym na teologiczny wymiar historii oraz nadzieję płynącą z faktu,
że "Niepokalane Serce w końcu zatriumfuje", była projekcja filmu o orędziu fatimskim,
poprzedzona wprowadzeniem Sławomira Skiby - redaktora naczelnego czasopisma "Polonia
Christiana".
Z uwagi na permanentną eskalację anty-katolickiej i anty-cywilizacyjnej działalności
środowisk lewicowych w Bytomiu, mających swoją przystań w jednej z miejskich galerii
oraz próby promowania zakazanych symboli ideologii komunistycznej
w czasie organizowanych przez środowiska lewackie zgromadzeń - o czym wspomniał prowadzący
spotkanie Artur Paczyna, Prezes Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej - spotkanie,
na którym przypomniano holocaust narodów świata zniewolonych
przez nieludzki system miało tym większe znaczenie.
Odnotować także należy, że spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie prasy i telewizji.
Organizatorzy odebrali też wiele sygnałów, świadczących o poparciu podjętej przez środowiska
katolickie inicjatywy.
Po spotkaniu, zebrani mogli nie tylko wymienić poglądy i podzielić się swoimi wrażeniami, ale
także nabyć czasopismo "Polonia Christiana" oraz książki, kalendarze i płyty DVD
o tematyce katolickiej.
Następne spotkanie Klubu Polonia Christiana w Bytomiu planowane jest na połowę kwietnia.
=========================================================
Klub Polonia Christiana w Bytomiu

Informujemy, że Rada Główna Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 13.01.2010 roku
podjęła decyzję o współorganizowaniu spotkań Klubu Polonia Christiana
w Bytomiu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 3 lutego br. o godzinie 17.30
w sali na parterze filii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
przy ulicy Korfantego (dawne starostwo powiatowe).
W czasie spotkania inaugurującego, poświęconego komunizmowi,
planowana jest projekcja filmu, pt.:" The Soviet Story"
oraz prelekcja profesora Mieczysława Ryby i dyskusja.

