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PROTOKÓŁ  Z  1.  POSIEDZENIA PARAFIALNEJ                      
RADY DUSZPASTERSKIEJ   

28 października 2012 

W PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017  

 

Plan posiedzenia 

1.   Modlitwa – Nieszpory w kościele. 
2.   Przedstawienie planu posiedzenia. 
3.   Złożenie przyrzeczeń. 
4.   Desygnowanie sekretarza Rady. 
5.   Przedstawienie się członków Rady. 
6.   Przyjęcie Regulaminu PRD AK, uchylenie poprzedniego regulaminu. 
7.   Omówienie zasad wyboru z-cy Przewodniczącego PRD, wybory. 
8.   Praca w grupach i jej podsumowanie. 
9. Ustalenie terminów spotkań PRD oraz warunków odwołania członka 

PRD. 
10. Sporządzenie listy rozważań adwentowych, informacja o wizytacji      

biskupiej. 
11.   Modlitwa końcowa, błogosławieństwo. 

 

 

 

Ad. 1,2  

Po nieszporach rozpoczęto spotkanie nowej PRD, do której członkowie 
zostali wybrani w wyborach 7 października 2012r. jak też  weszli do niej z 
urzędu oraz nominacji ks. Proboszcza. 
Obrady rozpoczęły się przywitaniem zebranych przez proboszcza E. Pietrygę a 
następnie został przedstawiony plan posiedzenia. 
 
Ad.3 
 Następnie wszyscy powołani na członka PRD złożyli poniższą przysięgę: 
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Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam 
wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej 
woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W 
szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności 
będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie 
tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen. 
 
Ad. 4  
 W dalszej części na sekretarza PRD została desygnowana Sabina 
Janikowska. Zebrani nie wnieśli sprzeciwu ani kandydatury innej osoby. 
 
Ad.5 
 Po powyższych czynnościach wszyscy obecni członkowie PRD przedstawili 
się z imienia i nazwiska, podając ponadto podstawowe informacje o zawodzie, 
wykonywanej pracy, grupie formacyjnej, do której przynależą  przy parafii oraz 
o swej rodzinie bądź wspólnocie. 

Ad.6 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Rady proboszcz E. Pietryga 
poinformował zebranych o uchyleniu Regulaminu poprzedniej PRD a przyjęciu 
nowego Regulaminu PRD w Archidiecezji Katowickiej zgodnego z Kan. 536 KPK. 

Ad.7 

 Zgodnie z p.5 Regulaminu PRD podjęto działania w celu wyłonienia 
spośród zebranych z-cy Przewodniczącego PRD. Powołano Komisję Skrutacyjna 
w składzie: Maria Rumińska, Mirosław Tumiłowicz, Sławomir Witkowski.  
Następnie podano kandydatury na z-cę : p. Beatę Warot, p. Marka Kułacza, p. 
Grzegorza Janikowskiego. 

(Kandydat według regulaminu jest wybierany większością głosów.) 

Wynik głosowania: 

Grzegorz Janikowski 12 głosów 
Beata Warot 6 głosów 
Marek Kułacz 6 głosów 

PRD na zastępcę przewodniczącego wybrała Grzegorza Janikowskiego.  
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Ad.8 

 Kolejna część obrad odbyła się we wcześniej wybranych, małych grupach, 
których zadaniem było odniesienie się do postulatów proponowanych i 
zrealizowanych  Rady Parafialnej w latach 2010-2012. 

Wnioski z prac w grupach: 

- umieszczenie na str. Internetowej podst. danych dot. członków PRD nowej 
kadencji (odpow. B. Głowoc), 

- opracowanie kalendarium pracy duszpasterskiej, wydarzeń stałych oraz 
inicjatyw grup parafialnych (odpow. B. Głowoc, A. Scelina, B. Warot), 

- opracowanie bazy danych osób, które w jakikolwiek sposób mogą wspomagać 
PRD, Kapłanów, grupy formacyjne  w podejmowanych działaniach przy parafii   
(odpow. M. Kułacz, B. Głowoc), 

- wyznaczenie osoby świeckiej, która przed Mszą św. przybliży treść czytań, 
poda informacje o wspominanych świętych, przypomni o wyłączeniu komórek,  
wspomoże procesję z darami itp. ( zgłosił się p. Przemysław Zimniak) 

- zorganizowanie kursu lektoratu dla osób świeckich chcących posługiwać w 
czasie liturgii ( odpow.. Grzegorz Janikowski), 

- kontynuacja modlitwy za dzieci przystępujące do I Komunii Św. ( ks. Piotr 
Gojny) oraz za kapłanów (tzw. Margaretki), 

- umożliwienie zakupu w kiosku parafialnym po preferencyjnych cenach Pisma 
Świętego ( różne propozycje form zakupu złożyła B. Głowoc), 

- po raz kolejny podjęcie tematu sprawozdań z prac poszczególnych grup 
parafialnych, 

- podanie informacji o konieczności „przejrzenia” stanu używalności ławek w 
naszym kościele (p. B. Szkopek), 

- propozycja, by ksiądz wikary kończący pracę w parafii skierował swe słowa w 
ramach nauki rekolekcyjnej ( do rozważenia przez ks. Proboszcza). 

Ad.9 
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W ramach kolejnego punktu posiedzenia PRD podjęła poniższe decyzje: 

- dot. zapoznania się z protokołami (Członkowie Rady mają od momentu 
udostępnienia protokołu 3 dni na zapoznanie się z treścią oraz ewentualne 
przesłanie uwag korygujących. Brak odpowiedzi w powyższej kwestii lub rażące 
przekroczenie terminu będzie traktowane jako akceptacja treści protokołu.) 

- dot. odwołania członka PRD (Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność w 
trakcie Kadencji PRD spowoduje skreślenie z listy członków PRD). 

Uzgodniono następujące terminy spotkań PRD: 

27 stycznia 2013r 

28 kwietnia 2013r. 

16 czerwca 2013r. 

 

Ad.10 

 W dalszej kolejności członkowie PRD wpisywali się na listę rozważań 
adwentowych, następnie ks. Proboszcz podał ogólne informacje na temat 
przyszłorocznej wizytacji duszpasterskiej. Odbędzie się ona w okolicach 
odpustu parafialnego, zaś biskupem wizytującym będzie najprawdopodobniej 
ks. Biskup  J. Kupny. 

 

Ad.11 

  W ostatniej części posiedzenia ks. Proboszcz podziękował wszystkim za 
obecność i po krótkiej modlitwie pobłogosławił zebranych. 
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OBECNOŚĆ CZŁONKÓW  PRD –  28.10.2012r. 

Obecni                                                                                             Nieobecni 

Ks. E. Pietryga                                   ks. Wojciech Solik ( obecność na Dniu Wspólnot R Św.-Ż) 

Ks. Piotr Gojny                                  s. Maria (choroba)            

Ks. Szymon Kos                                                                   

s. Ewa 

Barbara Głowoc 

Sabina Janikowska 

Grzegorz Janikowski 

Renata Kazak 

Marek Kułacz 

Aleksandra Scelina 

Michał Maliński 

Barbara Michna 

Jerzy Pawelczyk 

Zbigniew Piotrowski 

Maria Rumińska 

Bogdan Szkopek 

Halina Trubny 

Mirosław Tumiłowicz 

Beata Warot 

Sławomir Witkowski 

Tadeusz Wydrzyński 

Iwona Zimniak 

Przemysław Zimniak 

Łukasz Żółciak 


