PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY
DUSZPASTERSKIEJ (9 lutego 2014r.) PARAFII ŚW. JADWIGI W
KADENCJI 2012-2017

Po wspólnym uczestnictwie w nieszporach parafialnych Rada rozpoczęła swoje
obrady na probostwie. Po przywitaniu zebranych ks. Proboszcz E. Pietryga
przedstawił tematykę spotkania:
1. Omówienie działań dotyczących wizytacji arcybiskupiej.
2. Sprawozdanie s. Ewy dot. działań zespołu charytatywnego.
3. Sprawy bieżące.

Ad.1
Zabierając głos ks. Proboszcz poinformował, iż ostatnia wizytacja miała miejsce
w 2007r. Wizytującym był ks. arcybiskup D. Zimoń.
Z ks. Ł. Dziurą został ustalony harmonogram wizytacji. Odpowiedzialności za
posługi liturgiczne podjął się . G. Janikowski.

PLAN WIZYTACJI
Piątek, 28 lutego 2014r.
Godz.10.30 – wizyta w domu chorego
Godz.11.00 – wizyta w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii Dziecięcej przy ul. Truchana
Godz.12.00 Anioł Pański i modlitwa w ciągu dnia z kapłanami w kaplicy na probostwie
Godz.13.00 – wizyta w Szpitalu Miejskim przy ul. Strzelców Bytomskich
Godz.14.00 – spotkanie z rodziną wielodzietną

Godz.14.30 – spotkanie z nauczycielami wszystkich szkół – duża sala Domu Parafialnego
Godz.16.00 – spotkanie ze współpracownikami świeckimi na probostwie – organiści, kantor,
kancelistki, kościelni, służba probostwa, pracownicy cmentarza i probostwa, zespół charytatywny
Godz.16.45 – spotkanie z ministrantami, Dziećmi Maryi, młodzieżą Ruchu Światło-Życie, dziećmi z
świetlicy środowiskowej – duża sala
Godz.17.00 spotkanie z kapłanami dekanatu na probostwie
Godz.17.45 – liturgiczne przywitanie ks. Arcybiskupa w kościele
Godz.18.00 Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa
Godz.18.40 – w kościele spotkanie z grupami apostolskimi: Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Św.,
neokatechumenat, grupa czwartkowa, Legion Maryi ( także auksyliatorzy i patrycjusze) Akcja
Katolicka, duszpasterstwo osób rozwiedzionych i żyjących w separacji
kolacja
Godz.19.45 – spotkanie na probostwie z Parafialną Radą Duszpasterską, katechetami, szafarzami,
powiernikami rodzin
Niedziela, 1 marca 2014r.
Godz.6.30 – Homilia na Eucharystii niedzielnej
Godz.7.45 – spotkanie w kaplicy klasztornej z siostrami i mieszkankami Domu Pomocy Społecznej
Godz.8.30 – homilia na Eucharystii w kościele
Godz.9.30 – spotkanie w kościele z Klubem Seniora i Wspólnotą Żywego Różańca
Godz.10.00 – homilia na Eucharystii w kościele
Godz.11.30 – celebracja Eucharystii na zakończenie wizytacji ze śpiewem Scholi Cantorum Minorum
Chosoviensis i chóru Ośrodka Liturgicznego

Zebrani zostali także poinformowani, że rekolekcje parafialne przed wizytacją
będzie prowadził dr Marcin Niesporek.

Ad.2
W następnej części spotkania głos zabrała s. Ewa kierująca Zespołem
Charytatywnym ( poniżej sprawozdanie siostry- pisownia oryginalna).

Działalność charytatywna naszej parafii
W minionym roku nasz zespół charytatywny udzielił pomocy ponad 4500
osobom w tym 220 rodzinom, osobom samotnym i bezdomnym. Oprócz
chleba, który jest wydawany codziennie nawet w niedziele i święta (ok. 5070chlebów dziennie miesięcznie na zakup wydawane jest ok. 2400zł ) parafia
wydała ponad 21 ton z programu PEAD żywność z Caritasu, a ok. 40 ton
żywności parafia zakupiła(koszt miesięczny ok. 1500zł) Oprócz żywności
udzieliłyśmy pomocy w formie środków czystości, leków ( miesięcznie
ok.1600zł szczególnie dla dzieci i osób starszych). Zakupiliśmy 11 rodzinom po
½ tony węgla i 6 osobom starszym po kilka worków węgla: 30kg i 10 kg. Ponad
30 dzieciom zakupiliśmy podręczniki i wyprawki szkolne, a także obuwie ok.
4500zł. Dzięki ofiarności parafian wielu osobom mogliśmy pomóc w
przekazując odzież i meble, które nam ofiarowano. Pomogliśmy także rodzinie
po pożarze w zakupie nowego okna i wsparliśmy ją w innych koniecznych
potrzebach. Wielu rodzinom pomogliśmy w zapłaceniu rachunków(suma
miesięcznie do ok.800zł). Raz w miesiącu w domu parafialnym jest
zorganizowana Msza święta i po niej jest wydawana zupa dla osób samotnych,
ubogich i bezdomnych. Organizujemy wigilię razem z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej dla ponad 120 osób samotnych i drugą przez naszą parafię wraz z
mszą świętą dla ok. 80 osób oraz śniadanie wielkanocne dla ok. 80 osób. W
ubiegłym roku przed świętami wraz z wolontariatem „Iskra” uczniami z szkoły
im. Mariana Batko i kilkoma osobami z oazy zbierałyśmy żywność w sklepach
Biedronki (ponad 370 kg żywności). Wolontariat „Iskra” pomaga nam od 3 lat w
obsłudze wigilii organizowanej wspólnie przez naszą parafię i OPS. W
działalność charytatywną parafii wpisuje się też jadłodajnia Ośrodka Pomocy
Społecznej działająca w naszym Domu Parafialnym. Wydaje codziennie 250
gorących posiłków osobom wskazanym przez OPS. OPS pokrywa koszty
opłacenia pracowników i „wkład” do kotła, parafia pokrywa koszty
funkcjonowania (zużycie prądu, gazu, wody, koszt wywozu śmieci i ogrzewania
pomieszczeń jadłodajni ok. 1500zł miesięcznie).
Oprócz pomocy materialnej zespół charytatywny troszczy się o życie duchowe.
Z inicjatywy ks. Piotra Gojnego od listopada 2012 roku raz w tygodniu w miarę
możliwości odprawiana jest msza św. w mieszkaniu osób chorych i starszych
połączona z udzielaniem sakramentem chorych. Dotyczy to często osób, które

wiele lat nie przystępowały do sakramentów św. ze względu na stan zdrowia.
Udało nam się zorganizować ok. 30 takich mszy św. Dzięki tym Eucharystiom
kilka osób odchodząc później do Domu Ojca było zaopatrzonych sakramentami
św. Staramy się by osoby, które same nie mogą poprosić o odwiedziny kapłana
były zgłoszone do nich. Pomogliśmy 3 osobom starszym i schorowanym w
znalezieniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Problem osób starszych i
samotnych jest bardzo duży często są pozbawieni
jakiejkolwiek pomocy ze
strony najbliższych, nie potrafią sobie zrobić zakupów, przynieś węgla nie każdy
chce opiekunkę z OPS bo to też mają potrącane z niskich emerytur chociaż są to
kwoty zależne od wysokości emerytury. Czasem są pozbawieni ciepłych
posiłków, osoby leżące z wielkimi ranami (odleżynami). Kilku osobom
pomogliśmy także w załatwieniu spraw urzędowych m. in. w zamianie
mieszkania. Pomagamy osobom z różnymi uzależnieniami .Trafiają do nas
osoby, które są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej, spotykamy się z
problemem młodych dziewcząt, które były zmuszane do współżycia
seksualnego z kolejnymi konkubentami matki i teraz mają problem by założyć
rodziny bo boją się że ich życie będzie wyglądało tak samo do czego były
zmuszane, Niezaradnym życiowo, którym brakuje wsparcia od najbliższych i
innych osób, brakiem umiejętności gospodarowania takimi zasobami i
finansami jakimi posiada .Spotykamy się z osobami , którzy wpadają w depresje
i nie mają wsparcia i zrozumienia wśród najbliższych i mają problem w
odnajdowaniu się w środowisku w utrzymaniu pracy. Widzimy problem dzieci i
osób, które wracają po kilku latach z ośrodków wychowawczych lub domów
dziecka i nie są przygotowane do normalnego życia w swoim w środowisku.
Widzimy duży problem, że dzieci są odbierane rodzinom , że względu na
przemoc. Jest coraz więcej rodzin, gdzie dzieci są niedożywione, bo rodziców
nie stać na zakup wystarczającej ilości chleba i żywności. Coraz częściej trafiamy
do środowisk, gdzie matka dzieci wpada w anemię, bo sama jest nie dożywiona
troszcząc się wyłącznie o dzieci. Boi się zarzutu, że dzieci są zaniedbane i w
konsekwencji zabrania jej dzieci. Ubóstwo to często taki dramat, że czasem
chyba nie zdajemy sobie sprawy jak wielkim jest problemem dla ludzi.

Ad.3
W dalszej części spotkania miały pojawić się sprawy bieżące, jednak spotkanie
zostało zdominowane przez emocjonalną dyskusję członków rady w kontekście
działań charytatywnych na terenie parafii. Dyskusja ujawniła pewne obszary
„niemocy” parafii i parafian w kontekście możliwości pomocy. Pokazała też
jednocześnie, iż sfera działalności charytatywnej będzie w najbliższej przyszłości
wymagała większej uwagi Rady Parafialnej.
Rada aprobując pomysł kapłanów, zadecydowała, iż w ramach ogłoszeń
parafianie będą informowani o zbiórkach na cele charytatywne wraz z
dedykowanym celem. Ponadto będzie podawana informacja o kwotach, jakie
zostały zebrane, zaś sprawozdanie s. Ewy zostanie upublicznione.
Na tym obrady zakończyły się i zebrani zostali zaproszeni przez ks. Proboszcza
do aktywnego uczestnictwa w wizytacji i rekolekcjach ją poprzedzających.

