
 

PROTOKÓŁ  Z  XIII  POSIEDZENIA  PARAFIALNEJ RADY 

DUSZPASTERSKIEJ (13 września 2015r.)  PARAFII ŚW. JADWIGI 

W KADENCJI 2012-2017 

 

 

1. Po wspólnej modlitwie Nieszporami, na probostwie zebranych powitał 

ks. Proboszcz E. Pietryga i zaprosił do prac Rady po przerwie 

wakacyjnej. 

2. W pierwszym punkcie spotkania ks. Proboszcz poinformował, iż 

remont więźby dachowej przesunął się w czasie ze względu na 

problemy osobiste głównego wykonawcy. Będzie on kontynuowany 

najprawdopodobniej po odpuście. W kontekście remontów podano 

kolejną informację, iż nadal trwa remont toalet w Domu Parafialnym, 

po którym  nastąpią prace w kuchni. Ponadto ciągle remontowane są 

organy. 

3. W kolejnym punkcie obrad członkowie Rady zastanawiali się nad 

formułą Rekolekcji ze Słowem Bożym – adwentowych i 

wielkopostnych. Postanowiono, iż rekolekcje adwentowe  pozostaną w 

dotychczasowej formule. Aby przygotować rekolekcje wielkopostne 

zawiązano grupę odpowiedzialną za przygotowanie formuły i treści 

rekolekcji. W jej skład weszli ks. Proboszcz Emanuel, p. M. Kułacz 

oraz p. S. Janikowska.  Pierwsze spotkanie tej grupy zaplanowano na 

10-12 grudnia br. 

4. W kontekście punktu powyższego ks. Proboszcz poinformował, iż 

zaprosił, jak co roku, Wydawnictwo Paulinów z ofertą rozważań 

Słowa Bożego na cały rok oraz podręcznymi wydaniami Pisma 

Świętego. 

5. Następny punkt obrad dotyczył stanu przygotowań do Światowych Dni 

Młodzieży. Wciąż istnieje bardzo duża potrzeba zgłaszania się nowych 

rodzin, by gościć u siebie młodych pielgrzymów. Ks. Proboszcz 

poinformował także o pierwszych ustaleniach, po spotkaniu z 

przedstawicielami władz miasta, które są przychylne działaniom 

podejmowanym przez organizatorów ŚDM. Miasto planuje m.in. 



ułatwienia w zakresie komunikacji, organizację wieczornych 

plenerów, spotkań oraz koncerty. 

Ponadto pokrótce ks. Proboszcz nakreślił sposób organizacji czasu dla 

Tanzańczyków, którzy przybędą do naszej parafii. 

6. W następnym punkcie członkowie Rady przeszli do rozmowy o 

koncercie, który odbył się 12 września br. 

 P. A. Scelina zaproponowała, by na przyszłość koncert tego typu 

powinien wieńczyć wcześniejsze działania. Ks. Bartłomiej podejmując 

temat, zaproponował, by w przyszłości inne grupy parafialne 

wspomogły  organizatorów. 

Jako kolejny głos zabrał ks. Szymon. Poprosił zebranych o szczególne 

wyczulenie na osoby żebrzące i przesypiające w naszym kościele. 

Budynek świątyni jest monitorowany i wszelkie przejawy agresji ze 

strony takich osób mogą być zgłaszane firmie ochroniarskiej. 

Wielu spośród członków Rady podzieliło się swymi doświadczeniami 

w tej kwestii. 

7. W ostatnim punkcie obrad zajęto się potrzebą  uaktualnienia listy osób 

czuwania nocnego z piątku na sobotę. W związku  z tym w ramach 

ogłoszeń parafialnych będą ponawiane prośby o udział kolejnych osób 

w czuwaniu. 

Na tym zakończono XIII spotkanie PRD. 

 

 


