
Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie

Parafialna Rada Duszpasterska

Chorzów, 13 czerwiec 2010 r.

Protokół ze spotkania plenarnego w dniu 13 czerwca 2010r.

Planowany porządek spotkania: 

1. Wspólna modlitwa – nieszpory w kościele. 

2. Sprawozdanie z pracy Grup Parafialnych  

3. Wolne głosy, zapytania i wnioski. 

Przebieg spotkania

Na początku ks. Proboszcz podkreślił waŜność i znaczący wpływ na Ŝycie duchowe
Parafii takich wydarzeń, jak: 

● Seminarium odnowy wiary, 

● miesięczne msze święte o uzdrowienie , 

● rekolekcje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, 

● Parafialne Święto Rodziny 

Działania te będą rozwijane i kontynuowane w kolejnym roku pracy w parafii. 

Następnie poszczególne osoby odpowiedzialne za przedstawienie pracy danej grupy
parafialnej prezentowały sprawozdanie z pracy rocznej. KaŜde sprawozdanie zostało
sporządzone takŜe na piśmie (w załączeniu). 

Głos zabrali kolejno: 

1. Roman Liczba – nadzwyczajni szafarze eucharystii, 

2. Dorota Mania – Legion Maryi, 

3. Celina Konieczny – Parafialna Poradnia Rodzinna, 

4. Agnieszka Witucka (w zastępstwie sprawozdanie odczytała Felicja Pojda) –
Odnowa w Duchu Świętym, 

5. Felicja Pojda – duszpasterstwo osób Ŝyjących w separacji, 

6. Zofia Kowalow – kancelaria parafilna, 

7. ks. Piotr Gojny – Dzieci Maryi, msza św. szkolna, 

8. Marek Kułacz – kręgi Domowego Kościoła, 

9. Tadeusz Wydrzyński (w zastępstwie sprawozdanie odczytał Wojciech
Piotrowski) – Akcja Katolicka, biblioteka parafialna, 
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10.Wojciech Piotrowski – sprawy dotyczące cmentarza parafialnego 

Podczas tzw. wolnych głosów: 

� z inicjatywy Celiny Konieczny została przeprowadzona wśród uczestników
spotkania anonimowa ankieta dotycząca oceny pracy Parafialnej Rady
Duszpasterskiej, 

� ustalono konieczność umieszczenia na parafialnej stronie internetowej
informacji o moŜliwości uczestniczenia w specjalistycznych rekolekcjach dla
małŜeństw po rozwodzie cywilnym Ŝyjących w nowych związkach
(odpowiedzialny z przekazanie informacji do moderatorki strony www Barbary
Głowoc – Marek Kułacz) 

� ze względu na stwierdzone niewłaściwe stroje świadków podczas
tegorocznego bierzmowania podkreślono konieczność przypominania o
świętości kościoła jako miejsca kultu, co wymaga odpowiedniego zachowania
się uczestników naboŜeństw wyraŜanego m. in w stosownym stroju, 

� ustalono, Ŝe sekretarz Rady Parafialnej przekaŜe do redakcji Wiadomości
Parafialnych elektroniczne kopie protokołów ze spotkań Rady oraz kopie
sprawozdań z działalności Grup Parafialnych 

� zaplanowano kolejne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na 19
września br. 
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