Protokół z zebrania Rady Parafialnej przy Parafii Ducha Świętego
i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.
dniu 26.01.2011 r.
Na początku zebrania, po wspólnej modlitwie, ks. Proboszcz Edward Bogaczewicz
przywitał członków Rady nowej kadencji, życzył porozumienia i dobrej pracy.
Następnie podjęto wybór przewodniczącego Rady. Padła propozycja pana Tadeusza
Kucharskiego, który pełnił tę funkcję do tej pory. Pan Tadeusz ze względu na kłopoty
zdrowotne chciałby służyć radą i pomocą , ale nie jest w chwili obecnej zdolny do pełnienia
roli przewodniczącego. Podano propozycję pana Stanisława Kwaśnickiego, ze względu
jednak na jego nieobecność, przeniesiono wybór na następny termin zebrania. Ustalono je na
27 lutego po nieszporach.
Sekretarzem Rady została Hanna Hnaupek-Cała.
Ks. Proboszcz przedstawił, co czeka parafię w tym roku.
Obchody 25 rocznicy pierwszej Mszy św. odprawionej w nowej już parafii. Miała ona
miejsce 4.V.1986 roku o godz. 17. Poddano pod dyskusję datę uczczenia tej rocznicy – czy
połączyć ją z dniem 3 maja, czy odprawić kolejną Mszę św. osobno. Zdecydowano, że
odbędzie się uroczysta Msza św. dnia 3 maja o godzinie 10.00. i połączy ona obie te
świąteczne intencje.
-

Pan T. Kucharski przedstawił projekt sztandaru parafialnego, który połączy symbole
parafialne. Pomoże mu w załatwieniu sztandaru pan Andrzej Falasa.
Sztandar będzie wykonany w Chorzowie.
W Niedzielę Palmową młodzież spotka się z Księdzem Biskupem.
Ma odbyć się pielgrzymka parafialna na 1V – związana z beatyfikacją Ojca św. Jana
Pawła II.
Do parafii na praktykę ma przybyć diakon Stanisław Zioła.
12 lutego nasz parafianin brat Wiktor (Paweł Lata) ma śluby wieczyste we Wrocławiu,
w zakonie Franciszkanów.
7 maja kleryk Szymon Cała ma przyjąć święcenia Diakonatu w kościele
seminaryjnym w Opolu.
14 maja takie święcenia będzie miał brat Wiktor.
Pan Marcin Wilczek ma zająć się wytyczeniem procesji Bożego Ciała na osiedlu
NDM.
Od połowy lipca do października będzie trwało malowanie Kościoła. Ma się tym zająć
renomowana firma z Rudy Śląskiej. Podpisano wstępną umowę, szacowany koszt tego
przedsięwzięcia to około 200 tys. zł.
Przy Radzie powstaje też grupa młodzieżowa.
Podjęto też problem zbiórek na konkretne potrzeby materialne Kościoła. Teraz to nie
jest takie proste, gdyż każde wyjście poza kościół wymaga pozwolenia prezydenta miasta. Do
takich zbiórek muszą być opracowane pewne procedury. Zastanawiano się nad
przygotowaniem specjalnych puszek do zbiórek pieniędzy. Ustalono termin zbiórki na
marzec.
Na końcu zebrania odmówiono modlitwę, a ks. proboszcz pobłogosławił zebranych.
Protokółowała: Hanna Hnaupek-Cała

