Święte Bierzmowanie u Świętego Ducha w Bytomiu
Po długim okresie oczekiwania (ponad rok od momentu zgłoszenia przez rodziców sprawy i
zaświadczenia z macierzystej parafii Proboszczowi x. Piotrowi Kopcowi i x. Jarosławowi
Steczkowskiemu), 23 grudnia br., w Kościele Ducha Świętego w Bytomiu, Adam Paczyna ministrant, służący do Mszy św. trydenckiej w Bytomiu - po odpowiednim przygotowaniu przez x.
Jarosława Steczkowskiego oraz zdaniu egzaminu i pisemnym uzasadnieniu swego wyboru,
otrzymał z rąk - delegowanego przez Ordynariusza Diecezji Gliwickiej - x. Infułata Konrada
Kołodzieja, Święty Sakrament Bierzmowania. Było to pierwsze - po 40 latach - Bierzmowanie w
Bytomiu i na Śląsku w starym rycie.
Oznacza to, że ośrodek bytomski dołączył do innych ośrodków w Polsce (Warszawy, Wrocławia i
Krakowa), gdzie młodzi ludzie są od pewnego czasu pasowani na Rycerzy Chrystusa w
nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
Cieszy również fakt, że w roku 2012, planowane jest udzielenie Świętego Bierzmowania kolejnym
osobom (przygotowuje się obecnie 2 chłopców - Jakub i Przemek oraz dziewczyna - Dominika).
Pokładając ufność w Panu, miejmy nadzieję, że tym razem, Sakramentu udzieli Biskup. Szczytem
naszych marzeń byłaby wizyta w Świętym Duchu nowego Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i
sprawowana przez niego - po udzieleniu Sakramentu Bierzmowania - Msza św. w rycie trydenckim.
W roku 2011 było to niemożliwe. Negatywne stanowisko biskupów: Jana Wieczorka i Gerarda
Kusza w tym względzie w świetle Summorum Pontificum. pozostaje niezrozumiałe i - po ludzku bolesne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia
uroczystości. W sposób szczególny dziękujemy x. Jarosławowi, Krzysztofowi i ministrantom oraz
scholi i organiście.
Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas w przedświątecznej gorączce i przybyli do Bytomia do
Ducha Świętego, aby być z nami na uroczystości.
Niech w naszej pamięci pozostanie wspaniałomyślność i dobre słowo x. Infułata, oraz kojące duszę
kazanie mszalne x. Jarosława.
Zmiana godziny celebracji niedzielnych Mszy Św. w Bytomiu.
Informujemy, że od Nowego Roku Pańskiego 2012 (tj. od najbliższej niedzieli 1 stycznia), nastąpi
zmiana godziny celebracji Mszy św. w kościele Ducha Świętego w Bytomiu z 9.15 na godzinę 9.00.
Kalendarz Katolicki z tradycyjnym układem Niedziel i Świąt
Z radością informujemy, że Kalendarz Katolicki z tradycyjnym układem Niedziel i Świąt został już
wydany i można go nabyć po Mszach św. trydenckich (w Bytomiu i Gliwicach) aż do wyczerpania
zapasów.
Z uwagi na niższy (o połowę) niż w ubiegłym roku nakład, prosimy o nie czekanie do ostatniej
chwili z zakupem. Jednocześnie informujemy, że cena kalendarza wynosi 20 zł. Zachęcam do
powieszenia kalendarza w reprezentacyjnym miejscu w Waszych domach i mieszkaniach.Niech
towarzyszy nam w przeżywaniu kolejnego Bożego Roku.
Pieszo do Piekarskiej Pani
17 września 2011 roku już po raz czwarty wyruszyła z Bytomia do Piekar Śląskich Śląska
Pielgrzymka Tradycji. Grupa Wiernych skupiona wokół Kościoła Ducha Świętego i Mszy św.

trydenckiej, w tym członkowie i sympatycy Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej
udała się razem ze swoim duszpasterzem x. Jarosławem Steczkowskim oraz ministrantami do
Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej, by pokłonić się Matce Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej oraz wziąć udział w tradycyjnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Kalwarii
Piekarskiej (według książeczki z 1916 roku). Po drodze była okazja do modlitwy na Różańcu św.
oraz przy przydrożnych Krzyżach i przed mijanymi kościołami. W czasie odpoczynku, nie zabrakło
także okazji do rozmów. Pielgrzymkę poprzedziła Msza św. cicha przy ołtarzu bocznym św. Józefa
w Kościele Ducha Świętego, a zakończyła Koronka do Bożego Miłosierdzia.
W duchu pokuty, ale i z wdzięcznością za dar Summorum Pontificum pójdziemy także za rok. Już
dziś serdecznie zapraszamy na V Śląską Pielgrzymkę Tradycji.
VI Marsz dla Życia i Rodziny
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej wzięło udział w VI Marszu dla Życia i Rodziny
w Warszawie, manifestując swoje przywiązanie do cywilizacji łacińskiej, domagając się od
prawodawców obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz sprzeciwiając się postępowym
aberracjom, które próbują zredefiniować pojęcie małżeństwa i zniszczyć rodzinę.
W Marszu wzięło udział wiele organizacji pozarządowych, m.in. SKCh im. Piotra Skargi, KSM,
TG Sokół, Akademia Rodziny, Soli Deo, ale także MW i ONR.
Porządek uroczystości Wielkiego Tygodnia w kościele Ducha Świętego
Wielki Czwartek (21 kwietnia): Liturgia Wieczerzy Pańskiej, godz. 19.00
Wielki Piątek (22 kwietnia): Droga Krzyżowa, Liturgia Męki Pańskiej, godz. 19.00
Wielka Sobota (23 kwietnia): Liturgia Wigilii Paschalnej, godz. 20.30
Wielkanoc (24 kwietnia): Msza święta, godz. 16.00. W czasie liturgii zostanie wykonana msza
"Missa Paschalis" Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.
"Zawód: Prymas Polski" - Projekcja filmu
AKADEMIA RODZINY zaprasza 13 kwietnia (środa), o godzinie 18:00, na projekcję filmu Anny
Pietraszek Zawód: Prymas Polski z udziałem autorki. Po filmie dyskusja z udziałem prof. Jana
Żaryna i Anny Rastawickiej z Instytutu Prymasowskiego więcej szczegółów tutaj.
Z okazji Narodowego święta 3 Maja, Akademia Rodziny ma zaszczyt zaprosić Państwa na
wyjątkowy koncert, który odbędzie się w naszym Centrum Edukacyjnym 3 maja, o godzinie 19:00.
Wystąpi: Jacek Kowalski z zespołem Monogramista JK. Koncert pieśni sarmackich i
patriotycznych, które tak rzadko ostatnio śpiewamy, będzie nas uczył, przypominał i podnosił
ducha! Mam nadzieję, że nikogo z Państwa na nim nie zabraknie. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w
środę na spotkaniu, lub w salonie wydawniczym Czas przy ul. Zwycięstwa 1.
Akcja "Nie wstydzę się Jezusa"
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej wsparło akcję Stowarzyszenia Kultury
Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi w kolportażu wśród młodzieży szkolnej na Śląsku breloczków z
Krzyżem i cytatem z Pisma Świętego. Breloczki rozdano m.in. na terenie Bytomia, Świętochłowic i
Zabrza.
Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie: www.mt1033.pl
Celami akcji są: duchowe uczynki miłosierdzia oraz obrona Krzyża w przestrzeni publicznej i
wartości chrześcijańskich, w tym przede wszystkim Życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy w akcji proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Requiem gregoriańskie w kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej
W kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, 10 marca o godzinie 19.00 będziemy modlić się w
czasie Requiem (Mszy św. żałobnej) w kościele Ducha Świętego w Bytomiu przy ulicy
Krakowskiej.
Podobnie, jak w lutym, Rafał Gwarek zaśpiewa chorał gregoriański z formularza Mszy św.
żałobnej.
Po Mszy św. przejdziemy na bytomski Rynek, gdzie z przyniesionych zniczy ułożymy Krzyż.
Msza święta w Gliwicach z oprawą muzyczną chóru Georgos
W niedzielę 13 lutego o godzinie 16.00 w kościele Św. Trójcy w Gliwicach zostanie odprawiona
kolejna Msza święta Wszechczasów. Oprawę muzyczną zapewni łabędzki chór Georgos z parafii
p.w. św. Jerzego w Gliwicach. Muzycy wykonają Mszę Pastoralną śląskiego kompozytora Ignacego
Reimanna (1820-85).
Aktualizacja: Zdjęcia ze Mszy św. można zobaczyć tutaj.
Relacja z Requiem gregoriańskiego w kościele Ducha Św. + zdjęcia
Kilkadziesiąt osób przyszło w dziesiątą miesięczną rocznicę tragedii smoleńskiej na Mszę św.
żałobną do kościoła Ducha Świętego w Bytomiu, aby modlić się za dusze Prezydenta RP oraz
innych ofiar katastrofy lotniczej. Requiem gregoriańskie, zaśpiewane przez kantora Rafała Gwarka,
zostało odprawione przez x. Jarosława Steczkowskiego przy bocznym ołtarzu św. Józefa. Czarny
kolor szat liturgicznych i wystrój ołtarza nie tylko podkreślały żałobny charakter celebracji
Świętych Tajemnic, ale także odzwierciedlały żałobny nastrój wiernych, którzy w ciszy i skupieniu
modlili się i przeżywali po raz kolejny dramat 10 kwietnia, próbując odczytać w tym wydarzeniu
bez precedensu zamierzenia Boże wobec Polski. Na zakończenie Najświętszej Ofiary wierni
zaśpiewali pieśń "Boże coś Polskę", a następnie, z zapalonymi zniczami przeszli na bytomski
Rynek, na którym - w pobliżu śpiącego lwa - ułożono ze zniczy Krzyż. Następnie zgromadzeni
odśpiewali pieśń "Ojczyzno ma" oraz wysłuchali Apelu Klubów "Gazety Polskiej" w sprawie
smoleńskiego kłamstwa oraz przygotowań do obchodów 1. rocznicy śmierci 96 ofiar katastrofy
lotniczej w Polsce i w Bytomiu.
Za miesiąc planowana jest kolejna Msza św., tym razem z polifoniczną oprawą muzyczną, a 10
kwietnia o godzinie 9.15 Mszą św. w Kościele Ducha Świętego rozpoczną się bytomskie obchody
1. rocznicy tragedii w Smoleńsku.
Już dzisiaj, w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy! Tutaj można również obejrzeć
zdjęcia z obchodów w kościele i na bytomskim rynku.
Oświadczenie w sprawie sejmowego głosowania nad definicją małżeństwa w projekcie ustawy
- Prawo prywatne międzynarodowe
Z niedowierzaniem i oburzeniem przyjęliśmy informację o stanowisku Sejmu z dnia 4 lutego br.,
który nie skorzystał z możliwości wzmocnienia ochrony małżeństwa i jednym głosem (210 :209)
odrzucił propozycję, aby w ustawie Prawo prywatne międzynarodowe: postawić tamę przed obcymi
regulacjami prawnymi uznającymi związki osób tej samej płci oraz zawrzeć definicję małżeństwa
jako związku kobiety i mężczyzny, powtarzając w ten sposób regulacje konstytucyjne (zawarte w
art. 18 Konstytucji RP).
Publiczne okazanie lekceważącego stosunku wobec prawa naturalnego, nauczania Kościoła

Katolickiego i rzymskiej spuścizny prawnej przez posłów, w kontekście trwającej od dłuższego
czasu ofensywy homoseksualnego lobby, które jawnie zmierza do zniszczenia instytucji rodziny,
uprawnia do negatywnej oceny zachowania polskich parlamentarzystów, które jest nie tylko
moralnie niegodziwe ale również szkodliwe społecznie.
Przypominamy, że parlamentarzyści katoliccy mają szczególny obowiązek przeciwstawiania się
prawnemu zalegalizowaniu związków homoseksualnych, a w przypadku pojawienia się w czasie
obrad Parlamentu, projektu ustawy godzącego w naturalny porządek, mają obowiązek wyrażenia
publicznego sprzeciwu i głosowania przeciwko takiemu "prawu" (Kongregacja Doktryny Wiary,
2003).
Ponadto, wszyscy parlamentarzyści mają obowiązek stać na straży Konstytucji RP i być wierni
rocie ślubowania.
Należy wskazać, że homoseksualne lobby, w imię utopijnej, niezgodnej z naturą, wypaczonej wizji
człowieka i społeczeństwa, godzi w fundamenty porządku społecznego i przyczynia się do
destrukcji cywilizacji łacińskiej.
W naszej ocenie, piątkowe posiedzenie Sejmu otwiera proces zmierzający do legalizacji związków
homoseksualnych i adopcji przez nie dzieci w Polsce, co budzi nasz sprzeciw i do czego nie
możemy dopuścić.
W związku z powyższym, oczekujemy, że w toku trwającej procedury ustawodawczej, nieroztropne
decyzje posłów zostaną skorygowane a ochrona rodziny i małżeństwa, zostanie wzmocniona.
Artur Paczyna
Prezes Rady Głównej Stowarzyszenia Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą
w Bytomiu
W Bytomiu, we Wspomnienie św. Romualda, Roku Pańskiego MMXI
Requiem gregoriańskie za dusze ofiar katastrofy smoleńskiej
W kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej, 10 lutego o godzinie 19.00 będziemy modlić się w
czasie Requiem (Mszy św. żałobnej) w kościele Ducha Świętego w Bytomiu przy ulicy
Krakowskiej.
Po Mszy św. przejdziemy na bytomski Rynek, gdzie z przyniesionych zniczy ułożymy Krzyż. W
imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
Relacja z wykładu na temat ofensywy neopogaństwa w świecie s. Michaeli Pawlik OP +
zdjęcia
Inwazja neopogaństwa, opartego o koncepcję reinkarnacji i rasistowski, kastowy system społeczny
oparty na wedach postępuje. Dzieje się tak z jednej strony z powodu wspierania tej koncepcji przez
wielkich tego świata, a z drugiej strony z powodu negatywnych wpływów modernizmu i
fałszywego ekumenizmu na wiarę katolicką, opartą na Objawieniu i Prawdzie oraz równości
wszystkich ludzi wobec Boga, którzy zostali przez Niego stworzeni na Jego obraz i podobieństwo.
Kolejne spotkanie Klubu Polonia Christiana w Bytomiu, którego organizatorami byli Śląskie
Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej i Polonia Christiana przyciągnęło do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bytomiu rzesze spragnionych wiedzy nie tylko mieszkańców Bytomia, którzy
wysłuchali wykładu znającej od podszewki problematykę religii i kultur Wschodu, siostry Michaeli
Pawlik OP.

Zebrani mogli się m.in. dowiedzieć o wpływach okultyzmu oraz koncepcji religii Wschodu na
Hitlera i Stalina oraz twórców Nowego Porządku Światowego, Nie zabrakło także dyskusji, w
czasie której siostra Michaela odpowiadała na pytania. Wśród nich pojawiło się także to, dotyczące
antidotum na inwazję neopogaństwa. Wykładowca podkreślił znaczenie modlitwy, znajomości
katechizmu, dogmatyki, historii Kościoła katolickiego oraz pism Ojców Kościoła i mistyków w
obronie wiary. Przestrzegła także młodzież przed zgubnymi skutkami koncepcji, w których są
widoczne wpływy kastowej mentalności oraz wskazała na wykorzystywanie przez wrogów
cywilizacji łacińskiej niektórych "katolickich" organizacji i szkół, gdzie można usłyszeć
antykatolicką propagandę.
Następne spotkanie już za dwa miesiące, a zdjęcia z ostatniego wykladu można obejrzeć tutaj.
Kolejne spotkania Akademii Rodziny w Gliwicach
16 lutego, o godzinie 18:00 - Ludzie dobrzy jak chleb - spotkanie z ks. TADEUSZEM
ISAKOWICZEM-ZALESKIM
23 lutego, o godzinie 18:00 - Projekcja filmu MGŁA z udziałem autorów. Szczegóły tutaj.
Grzegorz Górny - redaktor naczelny FRONDY z wizytą w Gliwicach!
AKADEMIA RODZINY zaprasza na spotkanie z Redaktorem naczelnym FRONDY Grzegorzem
Górnym do Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Gliwicach, w czwartek, 20 stycznia o
godzinie 18:00, na spotkanie pt. Między matriksem a krucyfiksem, na którym będzie można
nabyć najnowsze książki prelegenta.
Więcej szczegółów, a także linki do innych artykułów tutaj.
Zapraszamy też na relację ze spotkania z Rafałem Ziemkiewiczem, które frekwencją przebiło
wszystkie dotychczasowe.
Koniecznie należy też zobaczyć konferencję Ograniczanie wolności słowa w Polsce, o której
wspominał pan Ziemkiewicz.
Serdecznie zapraszamy i do lektury i do przyjścia w czwartek!
Kolejne spotkanie Klubu Polonia Christiana
Serdecznie zapraszamy w czwartek 3 lutego o godzinie 17.00 do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Bytomiu na kolejne spotkanie Klubu Polonia Christiana w
Bytomiu, w czasie którego wykład na temat ofensywy neopogaństwa w świecie
wygłosi siostra Michaela Pawlik OP. W czasie spotkania przewidziana jest dyskusja. Przygotowany
na tę okoliczność plakat można pobrać tutaj
Po spotkaniu z Rafałem Ziemkiewiczem
Dzisiaj w Gliwicach na spotkaniu z Rafałem Ziemkiewiczem nie można było wejść na salę.
Zapełniona po brzegi, podobnie jak hall przed salą i na parterze (szczęśliwie były tam głośniki),
wyraźnie wskazywała na duże zainteresowanie mieszkańców.
20 stycznia odbędzie się spotkanie z red. G. Górnym z Frondy. Na to spotkanie również serdecznie
zapraszamy.
Ks. Stefan Marian Sydry MIC - Msza święta życiem naszym
Nasza biblioteka artykułów wzbogaciła się o fragment książki ks. Stefana Marii Sydrego pt. Msza

święta życiem naszym. Fragment otrzymaliśmy od ks. Krzysztofa Trojana MIC. Za pomoc w
tworzeniu biblioteki myśli katolickiej księdzu Krzysztofowi serdecznie dziękujemy.
Fragment dostępny jest do pobrania w dziale Artykuły
Spotkanie z redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem
W środę spotkanie z redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem, na które zaprasza Akademia Rodziny i
Gliwicki Klub Gazety Polskiej.
Miejsce: Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
Czas: Środa, 12 stycznia, godzina 18:00.
Zapraszamy serdecznie!
Msza św. żałobna za dusze Pary Prezydenckiej
Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2011 roku (w poniedziałek), w kościele pw. Ducha Świętego w
Bytomiu przy ulicy Krakowskiej, o godzinie 19.00, zostanie odprawiona Msza św. żałobna za dusze
Pary Prezydenckiej oraz poległych pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.
Po Mszy św. udamy się na bytomski Rynek, gdzie zapalone zostaną znicze pamięci. Serdecznie
zapraszamy!
Msza święta prymicyjna z asystą w Chełmie Śląskim
Dzisiaj w Chełmie Śląskim została odprawiona Msza święta prymicyjna z asystą ks. Grzegorza
Śniadocha jako diakona i ks. Sergiusza Orzeszko jako subdiakona. Głownym celebransem był ks.
Tomasz Jochemczyk. Służbę liturgiczną stanwili zarówno ministranci ze Śląskiego Środowiska
Wiernych Tradycji Łacińskiej, jak również przedstawiciele środowiska wrocławskiego i bielskiego.
We Mszy świętej wzięło udział bardzo wielu miejscowych prafian oraz osób związanych z Tradycją
w Polsce, Niemczech (gdzie przez długi czas przebywał ks. Tomasz) i we Włoszech (z parafii
Dolcedo, w której ks. Tomasz będzie pracował).
Po Mszy świętej ks. Tomasz udzielił wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.

