Kolejna Msza św. trydencka w Wodzisławiu Śląskim
Najbliższa Msza św. w rycie klasycznym w Wodzisławiu Śląskim zostanie odprawiona 16 września
A.D. 2012 o godz. 15.30 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (kościół przy Rynku). Mszę św. w
klasycznym rycie rzymskim odprawi Ks. dr Adam Tondera z Katowic wyznaczony do tej posługi
przez JE Ks. Abp. Wiktora Skworca, Metropolitę Górnośląskiego.
Serdecznie zapraszamy do średniowiecznego grodu, któremu patronuje od wieków św. Wawrzyniec
Wrześniowa Msza święta za Ojczyznę
10 września, jak co miesiąc (w drugi poniedziałek miesiąca), o godzinie 19.00 w kościele Ducha
Świętego w Bytomiu przy ulicy Krakowskiej zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny.
W sposób szczególny będziemy modlić się za dusze poległych w Smoleńsku.
Msza św. w Wodzisławiu Śląskim - relacja
Po wielu latach po raz pierwszy w pięknej neogogotyckiej świątyni pw. Wniebowzięcia NMP w
Wodzisławiu Śląskim została odprawiona Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego,
zwana "Mszą Trydencką". Liturgia była sprawowana w intencji Ojca Ś. Benedykta XVI.
W piękne słoneczne niedzielne popołudnie o godzinie 16 dnia 6 maja 2012 roku licznie przybyli do
tego ponad 100-letniego kościoła wierni. Było około 200 osób. Wśród uczestników były osoby w
różnym wieku. Począwszy od ludzi bardzo młodych, poprzez małżeństwa z małymi dziećmi, aż po
osoby w wieku dojrzałym.
Zgromadzonych przed "starą" Mszą św. przywitał miejscowy proboszcz i dziekan ks. prałat
Bogusław Płonka. To Jemu wodzisławska wspólnota parafialna zawdzięcza ten piękny wygład
Domu Bożego. Ks. dziekan przedstawił krótko sylwetkę celebransa. Był nim ks. dr Adam Tondera z
Katowic, z Zakładu Teologii Pastoralnej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego. Urodzony w roku 1968 ks. Adam odbył studia w Katowicach, Warszawie, na KUL-u, a
także w Instytucie Patrystycznym "Augustinianum" w Rzymie. Jest członkiem Sekcji Patrystycznej
przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej. Ks. prałat wskazał na konieczność
właściwego przeżywania Mszy św. i przyjmowania Komunii. Ks. proboszcz wyraził też
podziękowanie dla organisty i całej parafialnej służby kościelnej.
Do celebracji tej Mszy św. dostosowano nowy ołtarz w kościele. Ustawiono na nim krzyż i sześć
świec. Księdzu Adamowi towarzyszyło trzech ministrantów z Bytomia z kościoła gdzie tradycyjna
liturgia ma już swoja długą historię. Liturgia Kościoła na tą czwartą niedziele po Wielkanocy uczy
wiernych o Duchu św., jako najdoskonalszym darze Boga. Po łacińskich modlitwach u stóp ołtarza
odśpiewano przy akompaniamencie organów "Gloria". Czytania z Listu św. Jakuba (Jk1,17-21) i
Ewangelia wg św. Jana (J16,5-14) były w języku polskim. W kazaniu celebrans wskazał na
zróżnicowanie rytów w jakich odprawiana jest w Kościele Msza św. Mimo jednak tych różnych
form jest to zawsze ta sama Msza św. Celebrans podziękował też ks. dziekanowi za serdeczną
gościnność i wskazał, że ta celebracja odbywa się w pięknie odnowionej świątyni. Jest to też dla
niego samego niezwykłe przeżycie bo jak wskazał ta Msza św. to dla niego "jak prymicje". Nie
zabrakło podziękowań dla grupy organizatorów tej tradycyjnej Liturgii. Podczas jej najważniejszej
części Mszy św. jaką jest Konsekracja panowała w świątyni cisza zupełna. Na zakończenie, po
Ostatniej Ewangelii, wierni z kapłanem odśpiewali Regina Coeli.
Ta niecodzienna uroczystość gromadząca tak wielu wiernych pozostanie na pewno na długo w
pamięci uczestników i miejmy nadzieję, że znowu za czas jakiś będzie nam dane uczestniczyć w
dawnej Mszy św.
Kazimierz M.

Piesza pielgrzymka różańcowa, Warszawa - Milanówek - Gietrzwałd, 12-20 lipca 2012
Archidiecezjalne Duszpasterstwo Tradycji w Warszawie zaprasza do udziału w pieszej pielgrzymce
do maryjnego sanktuarium w Gietrzwałdzie. Na pielgrzymim szlaku wynoszącym blisko 230 km,
(średnio 25 km dziennie) pielgrzymi przeżywać będą Mszę świętą w rycie trydenckim. Będzie ona
sprawowana w Lesznie, Zakroczmiu, Nowym Mieście, Stupsku, Białutach, Nidzicy, Olsztynku i
Gietrzwałdzi.
Pielgrzymi wzmacniać się również będą tradycyjną pobożnością: Różańcem, Godzinkami,
duchowym rozważaniem, litaniami, Koronką do Miłosierdzia Bożego, Apelem maryjnym.
Planując wakacyjne miesiące warto już teraz pomyśleć czy nie dołączyć do tej pielgrzymki.
Przekazujmy informacje o tej pielgrzymce bliskim i znajomym oraz w naszych tradycyjnych
środowiskach. W Milanówku możliwe są noclegi przeddzień wyjścia pielgrzymki. Wkrótce na
stronie internetowej www.mszatrydencka.waw.pl podawane będą istotne szczegóły tej pielgrzymki.
O. Krzysztof Stępowski CSsR
Pomóż Maciusiowi
Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji Maciusia Maszczyka
Maciuś urodził się 12 lipca 2008 jako zdrowy i piękny chłopczyk - i do ukończenia 2. roku życia
rozwijał się całkowicie normalnie. Niestety po przymusowej hospitalizacji w jego rozwoju zaszły
dramatyczne zmiany. Stopniowo zamykał się w sobie, przestawał reagować na swoje imię, nie
wykazywał też już ochoty do komunikowania się z otoczeniem. Po przeprowadzeniu
specjalistycznych badań postawiona została diagnoza AUTYZM DZIECIĘCY (F84,0), która
potwierdzona została następnie przez profesjonalny zespół Poradni dla osób z autyzmem "Prodeste"
w Opolu.
Ze względu na to, że proces rehabilitacji rozpoczął się stosunkowo wcześnie, Maciuś ma jeszcze
szanse na złagodzenie objawów swej choroby do stopnia, który umożliwi mu w przyszłości
samodzielne życie. Aby to jednak było możliwe, konieczna jest stała, wielokierunkowa terapia i
leczenie, których koszty, sięgające kilku tysięcy złotych mmiesięcznie, przekraczają możliwości
finansowe jego rodziców. Nie tracą oni jednak nadziei, że dzięki pomocy ludzi o dobrym sercu
pewnego dnia Maciuś znów będzie mówił, zacznie komunikować się z otoczeniem i osiągnie
stopień samodzielności umożliwiający mu normalne życie.
Maciusiowi można pomóc przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z
Pomocą" KRS 0000037904 z dopiskiem w rubryce "Informacje uzupełniające": Maciej Maszczyk
15573 lub przekazując darowiznę na konto Fundacji 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z
dopiskiem: Maciej Maszczyk 15573 - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Ulotkę informacyjną w formacie PDF można pobrać stąd.
Msze św. za Ojczyznę w Świętym Duchu
Od miesiąca marca 2012 roku w Świętym Duchu w Bytomiu x. Jarosław Steczkowski będzie
odprawiał Msze św. za Ojczyznę w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 19.00 (z
wyjątkiem miesiąca kwietnia - z powodu Poniedziałku Wielkanocnego, Msza św. będzie
odprawiona we wtorek 10.04.2012).
Serdecznie Państwa zapraszamy.
Oświadczenie Prezesa ŚŚWTŁ w sprawie TV TRWAM
Z niedowierzaniem i oburzeniem przyjęliśmy skandaliczne rozstrzygnięcie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, odbierające milionom Polaków możliwość szerszego dostępu do treści
zgodnych z katolickim światopoglądem, emitowanych przez Telewizję TRWAM Fundacji Lux
Veritatis.
Odmowa przyznania koncesji katolickiemu nadawcy do cyfrowego, naziemnego nadawania
programów, w świetle podanych przez prasę faktów - jest dla nas niezrozumiała, a w świetle

konstytucyjnych zasad i gwarancji praw i wolności - nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania.
Od odpowiednich organów Państwa oczekujemy rzetelnej kontroli - budzącego poważne
zastrzeżenia - przebiegu procesu koncesyjnego oraz pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej
tych, którzy naruszyli prawo w trakcie jego trwania.
Żądamy zapewnienia równego traktowania wobec prawa zróżnicowanych światopoglądowo
podmiotów oraz zagwarantowania medialnej różnorodności, pozwalającej katolikom uzyskać
szerszy dostęp do rzetelnej informacji o kraju i świecie.
Artur Paczyna
Prezes Rady Głównej
Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą w Bytomiu
Aktualizacja galerii zdjęć z poprzednich lat
Galeria zdjęć Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej doczekała się długo oczekiwanej
aktualizacji. Na razie została uzupełniona o zdjęcia z Requiem w Dniu Zadusznym 2008.
Systematycznie będą pojawiać się kolejne zdjęcia. Serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z
nowo dodanymi zdjęciami, zwłaszcza że jest to dobra okazja do refleksji nad rozwojem naszego
Środowiska i Mszy św. trydenckiej w Bytomiu. Ponadto zdjęcia dostępne są w wysokiej
rozdzielczości, a sama galeria posiada odmieniony i nowoczesny wygląd.
W Bytomiu o obronie Krzyża - Relacja ze spotkania KPCh
Nie jak zaplanowano w pomieszczeniach miejskiej galerii sztuki współczesnej, lecz w sali
parafialnej kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu, odbyło się w dniu 12
stycznia 2012 roku kolejne spotkanie Klubu Polonia Christiana w Bytomiu, w czasie którego
wykład pt.: "W obronie Krzyża", wygłosił Sławomir Skiba - redaktor naczelny opiniotwórczego
czasopisma "Polonia Christiana".
Spotkanie rozpoczął Artur Paczyna prezes Śląskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej z
siedzibą w Bytomiu, który po powitaniu prelegenta oraz przybyłych na spotkanie, przybliżył
zebranym szczegóły, dotyczące zakończonych niepowodzeniem starań o wynajęcie pomieszczeń w
galerii Kronika w Bytomiu. Prezes Stowarzyszenia wskazał na nierówne traktowanie przez
kierownictwo galerii różnych organizacji społecznych, spowodowane względami ideologicznymi
oraz jego lewackimi sympatiami politycznymi.
Podkreślił także, że walka o możliwość swobodnego korzystania przez katolickie i konserwatywne
środowiska z pomieszczeń miejskich instytucji będzie kontynuowana.
Przybyły z Krakowa prelegent, w interesującym wykładzie, przybliżył zgromadzonym nauczanie
Kościoła na temat Państwa Bożego i odwiecznego antagonizmu między nim a augustiańskim civitas
terrena, roli Najświętszej Maryi Panny w Czasach Ostatecznych na podstawie maryjnych orędzi
oraz myśl założyciela Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności - Plinio Correa de
Oliveira na temat przyczyn Rewolucji, której kolejną fazę doświadczamy, jak również środków
zaradczych, które możemy wykorzystywać w codziennej walce o Wieczność.
Poruszone w wykładzie ważne także dla Polski i polskich katolików zagadnienia stały się inspiracją
do ożywionej dyskusji uczestników spotkania z wykładowcą.
Podsumowaniem spotkania były słowa obecnego na nim x. Jarosława Steczkowskiego, który
powiedział: Jesteśmy katolikami, więc byliśmy, jesteśmy i będziemy prześladowani.
Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Jarosława.

Organizowane wspólnie przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi i
Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą w Bytomiu spotkania w ramach Klubu
Polonia Christiana w Bytomiu będą kontynuowane.
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.

