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Chorzów, 27 stycznia 2010 r. 

 

Protokół ze spotkania plenarnego w dniu 20 września 2009r. 

Planowany porządek spotkania:  

1. Wspólna modlitwa – nieszpory w kościele.  

2. Informacja o Seminarium Odnowy Wiary, konferencja wprowadzająca przed 
Seminarium  

3. Informacja o rekolekcja dla rodziców dzieci, które przystąpią do Pierwszej 
Komunii Św.  

4. Analiza postulatów zgłaszanych podczas spotkań Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej.  

5. Wolne głosy, zapytania i wnioski.  

Przebieg spotkania 

Na początku Robert Moczulski przedstawił skrótowo historię Odnowy w Duchu Św. 
Agnieszka Witucka przedstawiła charyzmaty oraz zasady pracy grup odnowy oraz 
ideę Seminarium Odnowy Wiary. Seminarium rozpocznie się 1 października br. i 
potrwa 10 tygodni. Raz w tygodniu konferencja + dzielenie się w małej grupie. 
Zadanie dla uczestniczących: codzienne rozwaŜanie fragmentu Pisma Św. 
Seminarium kończy tzw. modlitwa o wylanie Ducha Św.  

Ks. Proboszcz zachęcił wszystkich do polecania udziału w Seminarium w swojej 
grupie parafialnej.  

Ks. Proboszcz przedstawił informację o rekolekcjach dla rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych, które planowane są na 11-13 października. Będą prowadzone 
przez ks. Jarka Ogrodniczaka oraz pary małŜeńskie. Podkreślono konieczność 
szerokiego informowania o tych rekolekcjach m.in. w Wiadomościach Parafialnych, w 
gablotkach, w ogłoszeniach.  

Analiza postulatów (lista w załączeniu) zgłaszanych podczas spotkań Rady 
Parafialnej doprowadziła do stwierdzenia konieczności sklasyfikowania tych 
postulatów wg ich waŜności oraz zarejestrowania wykonania poszczególnych 
działań. Ustalono, Ŝe informacje o wykonaniu postulatów mają być przekazywane do 
sekretarza Rady Parafialnej, który odpowiednio będzie aktualizował listę postulatów.  

Przedstawiono informację o zaplanowanym na 3 października jednodniowym kursie 
dla lektorów oraz na 17 października jednodniowym kursie dla kantorów. Kursy 
dedykowane są dla wszystkich parafian, którzy chcą aktywnie włączyć się w 
parafialną liturgię. Kursy będą odbywać się w salkach przy probostwie, będzie 
zapewniony ciepły posiłek.  
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Została przestawiona planowana inicjatywa dotycząca internetowej transmisji mszy 
św. z naszego kościoła.  

Ks. Proboszcz poinformował o planowanej przebudowie ogrzewania kościoła.  

Sekretarz Rady przedstawił propozycję umieszczenia na stronie internetowej danych 
dotyczących członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej wraz z ich zdjęciami. 
Umieszczenie takich danych wymaga indywidualnej zgody kaŜdej osoby, której te 
dane dotyczą. Za realizację tej sprawy odpowiada Barbara Głowoc i Marek Kułacz.  

 


