
PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA  

PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 

W DNIU 6 LUTEGO 2011 R. 

 

Porządek spotkania:  

1. Wspólna modlitwa (Nieszpory w kościele); 

2. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady;  

3. Relacja księdza Emanuela Pietrygi z wizyty w misji Bugisi w Tanzanii; 

4. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.  

 

Ad. 3. 

Ksiądz Proboszcz przedstawił relację ze swojej wizyty na terenie misji w Bugisi w 

Tanzanii.  

 Bugisi to parafia ewangelizacyjna obejmująca 28 innych outstation (punktów 

ewangelizacyjnych); 

 Szkoły prowadzone są przez misjonarzy. Cieszą się dużą popularnością ze 

względu na wysoki poziom i niskie czesne. W szkole Don Bosco w Bugisi 

uczy się aktualnie ok. 600 uczniów; 

 W każdym punkcie ewangelizacyjnym spośród mieszkańców jest powoływany 

katechista. Jest on odpowiedzialny za liturgię Mszy św. (np. odczytuje 

ewangelię i głosi Słowo Boże) i organizację nabożeństw Słowa Bożego. Za 

swoją posługę otrzymuje wynagrodzenie i mieszkanie. Oprócz katechisty 

wybierani są sekretarz i skarbnik parafii. W każdej stacji funkcjonuje schola;  

 Mieszkańcy parafii w Bugisi raz w tygodniu (w środę o godz. 17.00) gromadzą 

się na rozważaniu Słowa Bożego - zasadniczo jest to tekst ewangelii z liturgii 

najbliższej niedzieli; 

W parafii jest obecnie ok. 100 katechumenów (na różnych poziomach 

przygotowania). Parafia to wspólnota podstawowa pod przewodnictwem 

lidera-katechumena. Jest podzielona na mniejsze grupy, które liczą od 15 do 20 

osób.  

Problemy z jakimi borykają się tamtejsi mieszkańcy dotyczą przede wszystkim 

spraw bytowych, np. brak pitnej wody czy klęski nieurodzaju;  

 Przy budowie kościoła w danym punkcie ewangelizacyjnym misjonarze pełnią 

funkcję koordynatorów prac budowlanych, natomiast gros odpowiedzialności 



spoczywa na ludziach świeckich. Podstawowym zadaniem kapłana jest przede 

wszystkim odwiedzanie poszczególnych punktów ewangelizacyjnych. 

W dalszej kolejności członkowie Rady zadawali pytania: 

Pani Emilia Wojtas: jaki procent wierzących stanowią katolicy? 

Ks. Emanuel Pietryga: 1/3 stanowią muzułmanie, 1/3 to chrześcijanie, m.in. anglikanie oraz 

1/3 to wyznawcy tamtejszych religii. W Bugisi mieszka ok. 60 tyś. obywateli, z czego ok. 

8 tyś. to katolicy. 

Pani Agnieszka Witucka: jak dużo jest powołań w Tanzanii? 

Ks. Emanuel Pietryga: w kilkunastu parafiach w Tanzanii obecni są misjonarze ze 

Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA), ponadto biskupi i kler diecezjalny pochodzą 

z Tanzanii, ale stanowią oni mniejszość. 

S. Ewa Nocoń: jak długo trwają studia teologiczne? 

Ks. Emanuel Pietryga: podobnie jak w Polsce – 2 lata filozofii i 4 lata teologii. Kandydaci do 

seminarium również zdają maturę. 

Pan Marek Kułacz: czy istnieje zjawisko zmiany wyznania chrześcijańskiego? 

Ks. Emanuel Pietryga: raczej wierzący są związani ze swoja parafią i jednym wyznaniem. 

W tamtejszych warunkach bycie chrześcijaninem to osobista decyzja, a nie kwestia tradycji 

w naszym rozumieniu. 

 

Ad. 4. 

W ramach ogłoszeń oraz wolnych wniosków podjęto następujące sprawy: 

 Zaproszenie na kolejny cykl katechez Drogi Neokatechumenalnej (ks. E. 

Pietryga); 

 Rekolekcje Słowa Bożego w Wielkim Poście – ks. dr hab. Leszek Szewczyk 

wygłosi homilię w środę popielcową i I niedzielę Wielkiego Postu, natomiast 

członkowie Rady Parafialnej przygotują rozważania na poszczególne dni II - V 

tygodnia Wielkiego Postu. Pan A. Konieczny podjął się redakcji folderów 

rekolekcyjnych (Ks. E. Pietryga); 

 Pani B. Głowoc zaoferowała ulotki dotyczące opisu metody modlitwy, jaką 

jest namiot spotkania; 

 Pan M. Kułacz zapowiedział organizację Parafialnego Święta Rodziny, 

zaprosił zebranych do współodpowiedzialności za organizację tego dnia. Ks. 

Proboszcz z kolei zasugerował, aby najbliższe spotkanie Prezydium PRD 

dotyczyło tej sprawy; 



 Pani E. Wojtas podjęła temat organizacji pierwszego w naszej parafii spotkania 

wszystkich wspólnot i grup. Zaproponowała czuwanie modlitewne z soboty na 

niedzielę połączone ze spotkaniem i wspólną agapą. Pan A. Konieczny 

postulował, aby spotkać się na Eucharystii, a potem na agapie. Po krótkiej 

dyskusji dotyczącej terminu dnia wspólnoty, w czasie której głos zabrali A. 

Konieczny ks. Proboszcz, S. Janikowska i Ł. Żółciak, wybrano termin 

zaproponowany przez Ł. Żółciaka, czyli 3 kwietnia – IV niedzielę Wielkiego 

Postu. Odpowiedzialną za organizację tego dnia dalej będzie pani E. Wojtas, 

natomiast pan G. Janikowski podjął się koordynowania przygotowań liturgii 

Mszy św.; 

 Na zakończenie pani E. Wojtas zapytała o możliwość odprawiania 

czerwcowych nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusowego. Ks. Proboszcz 

odpowiedział, że nie ma nic przeciwko temu, ale po pierwsze: frekwencja na 

nabożeństwach była bardzo niewielka (ok. 70 do 100 osób), po drugie: nie 

chce mnożyć liczby nabożeństw, po trzecie: odprawianie tego nabożeństwa nie 

jest sensu stricte ewangelizacją, ale tylko utwierdzaniem w wierze już 

nawróconych. Dla ks. Proboszcza ważniejsza jest posługa w konfesjonale 

i gromadzenie wiernych na rozważaniu Słowa Bożego. Ks. Proboszcz 

przypomniał, że w kaplicy MB Częstochowskiej jest stała adoracja 

Najświętszego Sakramentu i tam można się spotkać i pomodlić;  

 Następne spotkanie Rady zaplanowano na 19 czerwca. Spotkanie będzie 

otwarte dla parafian.   

 

Protokołowała: 

Celina Konieczny 

 

 


