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Po wspólnym uczestnictwie w nieszporach parafialnych Rada rozpoczęła swoje 

obrady na probostwie. Po przywitaniu zebranych ks. Proboszcz E. Pietryga nie 

przedstawiając konkretnego planu spotkania, poprosił, aby zebrani podzielili się 

ważnymi dla nich sprawami bieżącymi. 

Rozpoczął dzielenie się ks. Proboszcz, opowiadając o swoim doświadczeniu 

udziału z początkiem listopada w rekolekcjach w Zambierzycach. Następnie 

poinformował, iż Parafialne Rekolekcje Wielkopostne poprowadzi ks. biskup 

Grzegorz Ryś. 

Ponadto podał do informacji, że zamontowany  w kościele monitoring obejmuje 

czas adoracji z piątku na sobotę w kaplicy kościelnej oraz że kończy się remont 

ogólnodostępnych toalet a remont toalet w Domu Parafialnym odbędzie się w 

2015r. 

 

Pani Beata Warot jako następna osoba zabrała głos i poinformowała o 

bieżącym stanie przygotowań do Parafialnego Święta Rodziny, które odbędzie 

się 24 maja 2015r. 

Zabierając głos wspólnie, p. Grzegorz Janikowski i p. Beata Warot 

poinformowali członków Rady parafialnej, iż zostali wraz z ks. W. Solikiem 

wybrani na członków obrad plenarnych Synodu Archidiecezji. 

W dalszej części ks. W. Solik omówił stan bazy noclegowej naszej parafii na 

Światowe Dni Młodzieży. 

Kolejną osobą, która podzieliła się swoją posługą był ks. Zbigniew. Przedstawił 

on swą pracę podejmowaną w Chorzowskim Centrum Onkologii. 

Następnie p. Zbigniew Piotrowski przedstawił bardzo szczegółową relację z 

wykładów, w których uczestniczył wraz z ks. Proboszczem. 



Również ks. Sz. Kos zabrał głos i na początku podziękował s. Marii i s. Ewie za 

gościnę i nocleg dla „Dzieci Króla” a następnie przedstawił zebranym ideę 

dotyczącą zorganizowanych rekolekcji. Ponadto poinformował o pomyśle 

organizowania szkółki niedzielnej dla dzieci. 

Ostatnią osobą, która zabrała głos, była p. Barbara Głowoc. Poinformowała ona 

zebranych o swojej rezygnacji z prac Parafialnej Rady Duszpasterskiej i 

Parafialnego Zespołu Synodalnego. Ks. Proboszcz przyjął jej rezygnację i 

podziękował za pracę dla parafii. 

Spotkanie Rady Parafialnej zakończono podaniem terminu następnego 

spotkania – 22 lutego 2015r. 

 


