
PROTOKÓŁ  Z  IV  POSIEDZENIA PARAFIALNEJ                      
RADY DUSZPASTERSKIEJ (16.06.2013r.)                                                  

W PARAFII ŚW. JADWIGI W KADENCJI 2012-2017  

 

Plan posiedzenia 

1. Zawiązanie spotkania 
2. Sprawozdania z rocznej pracy grup parafialnych  
3. ogólne Informacje o Misjach Św. w październiku 2013r. 
4. Wolne głosy 

Ad.1  

Spotkanie PRD rozpoczęło się od wspólnego uczestnictwa członków Rady                       
w nabożeństwie o godz. 15.00; spotkanie PRD poprowadził ks. proboszcz, a pod 
usprawiedliwioną nieobecność Państwa Sabiny i Grzegorza Janikowskich – 
protokołowała Beata Warot.   

Ad.2 

Po zajęciu miejsc, zgodnie z życzeniem Przewodniczącego PRD, niezwłocznie 
przystąpiono do referowania rocznej pracy wspólnot działających przy parafii. 
Równocześnie ks. proboszcz poprosił o skierowanie prezentowanych 
sprawozdań w formie elektronicznej bezpośrednio do redakcji „Wiadomości” 
na adres redakcja@jadwiga.info.pl Jedynym sprawozdaniem dostarczonym                
w formie papierowej była relacja terenowego biura Radia Maryja.  

Informacji o pracach wspólnot udzielili: 

 Modlitewna Wspólnota Czwartkowa – Aleksandra Maik – Scelina 
 Odnowa w Duchu Świętym – Renata Kazak 
 Zespół Charytatywny – Siostra Maria 
 Akcja Katolicka – Tadeusz Wędrzyński 
 Cmentarz – Wojciech Piotrowski 
 Kościół Domowy – Michał Maliński 
 Ministranci, młodzież i dorośli przygotowujący się do bierzmowania, oaza 

młodzieżowa i dorosłych – ks. Wojciech Solik 
 Biuro Radia Maryja – Regina Sikora (pod nieobecność w/wym. odczytane 

przez Marię Rumińską) 



 Poradnia Życia Rodzinnego, IV Parafialne Święto Rodziny – Beata Warot 
 Wspólnoty Neokatechumenalne, rodzice dzieci I-komunijnych, Legion 

Maryi z Patrycjuszami, Wspólnota Żywego Różańca, katecheci świeccy – 
ks. Proboszcz Emanuel Pietryga 

 Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej – Jerzy Pawelczyk 

Ad.3  

Jako termin Misji Parafialnych wskazano 13 – 20 października 2013r.; do chwili 
obecnej nie wiadomo czy połączone one będą z wizytacją biskupią w związku                   
z powołaniem do archidiecezji wrocławskiej dotychczasowego biskupa 
pomocniczego J.Kupnego. Zaakcentowano intensyfikację wysiłków wszystkich 
grup parafialnych w ramach Misji – zwłaszcza w zakresie roznoszenia 
indywidualnych zaproszeń dla parafian oraz doprowadzania starszych i chorych  
parafian do świątyni. W świetle powyższego, kolejne spotkanie PRD ustalono na 
dzień 8 września 2013r., tak aby ostatecznie dopracować organizację i szczegóły 
techniczne Misji Św. – zachęcono do objęcia twego wydarzenia szczególną 
modlitwą wszystkich członków PRD. 

Ad.4 

W ramach wolnych głosów: 

a) ks. proboszcz poinformował, że ostatecznie żegnamy naszego wikarego,               
ks. Piotra Gojnego, który zgodnie z życzeniem Arcybiskupa Metropolity udaje 
się do parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu; 

b) przypomniano, że podczas tegorocznych wakacji księża Szymon i Piotr 
poprowadzą w punkcie Jaworzynka-szkoła kolejne rekolekcje Oazy Dzieci 
Bożych; 

c) ks. proboszcz podziękował za zaangażowanie osobom przygotowującym 
wstępne komentarze-wprowadzenia do mszy św. zachęcając do dalszego 
rozwijania tej inicjatywy i poszerzenia grona osób ją podejmujących; 

d) w imieniu redakcji „Wiadomości” Łukasz Żółciak wyjaśnił, że ostatnie kłopoty 
z systematycznością ich wydawania wynikają ze zmiany formatu i stałych prac 
nad doskonaleniem kształtu miesięcznika; kilkoma głosami członków PRD 
zasugerowano zwiększenie obecności na łamach miesięcznika informacji 
bezpośrednio związanych z parafią św. Jadwigi; 



Kończąc obrady Przewodniczący PRD podziękował wszystkim za zaangażowanie 
w życie parafii i pełnione posługi. 

 

Lista obecności członków PRD: 
 
1. ks. Emanuel Pietryga                              
2. ks. Wojciech Solik  
3. ks. Szymon Kos  
4. S. Maria      
5. Renata Kazak                                               
6. Marek Kułacz    
7. Aleksandra Maik-Scelina    
8. Michał Maliński  
9. Barbara Michna 
10. Jerzy Pawelczyk  
11. Zbigniew Piotrowski 
12. Maria Rumińska 
13. Bogdan Szkopek 
14. Beata Warot    
15. Tadeusz Wydrzyński  
16. Iwona Zimniak 
17. Przemysław Zimniak   
18. Łukasz Żółciak  


