Protokół z zebrania Rady Parafialnej przy Parafii
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 27.02.2011 r.
Na początku zebrania ks. Proboszcz przypomniał sprawy ostatniego spotkania Rady,
uzupełnił informacje o tym, że spotkanie młodzieży z ks. Biskupem Ordynariuszem
Andrzejem Czają odbędzie się w Niedziele Palmową o godzinie 17:00.
-

Zaznaczył, że będzie pielgrzymka do Rzymu związana z beatyfikacją Jana Pawła II.

Stwierdził, że zasięgnięto stosownych opinii i zbiórki pieniężne na sprawy związane z
Kościołem będą nadal realizowane, ale w sposób bardziej oficjalny osoby, składające ofiarę
potwierdzą ją własnym podpisem.
Kolejna sprawa to nasz parafialny sztandar, jest on przygotowany, haftowany ręcznie
w Chorzowie. Będzie on zawierał znaki symbole Kościoła – Krzyż i gołębicę. Koszt
sztandaru to około 7,5 tys. zł. Ks. Proboszcz z ofiar różnych grup ma trochę pieniędzy, ale nie
są one wystarczające. W związku z tym 3 IV po Mszach Św. odbędzie się zbiórka na
sztandar. Podkreślono, że sztandar jest parafialny, więc każdy, wrzucając jakąś pieniężną
ofiarę, będzie miał udział w jego tworzeniu.
Zastanawiano się nad obrazem Matki Bożej w Kościele. Obecny obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej namalował kolega ks. Proboszcza, może powieszony zostanie obraz Matki
Boskiej Kościoła, jeden z emblematów Jana Pawła II (reprodukcja).
Przekazano też informację, że przed Niedzielą Palmową młodzież będzie
organizowała Drogę Krzyżową z Kościoła św. Mikołaja do naszego Kościoła.
13 III ma się odbyć ogólnoparafialna zbiórka na potrzeby Kościoła. Ksiądz zaapelował
o znalezienie kolejnych osób, które uczestniczyłyby w zbiórkach.
Nie wiadomo jakim kosztem zamkniemy sezon grzewczy. Do tej pory były to kwoty
rzędu 15-18 tys. zł.
Następnie odbyło się głosowanie na przewodniczącego Rady. Przebiegało w sposób
tajny. Każdy radny miał podać 2 nazwiska. W rezultacie pan Zbigniew Bar miał 9 głosów,
pan Stanisław Kwaśnicki 8, pan Zdzisław Niewadzisz 7 i pan Tadeusz Kucharski 6 głosów. Z
tych panów tylko pan Niewadzisz zgodziłby się pełnić tę funkcję. Pozostali panowie
odmówili. Po drugim głosowaniu pan Niewadzisz zrezygnował. Pojawiły się nazwiska pana
Karola Bartha i pana Jerzego Jasiewicza. Pierwszy chciałby jednak tylko pomagać, a drugi ma
problemy zdrowotne i odmówił. Jedna kandydatura nie spełnia regulaminu wyborczego. Pan
Tadeusz Kucharski stwierdził, że nie czuje się moralnie dysponowany do pełnienia funkcji,
gdyż nie wyrażono wobec niego wotum zaufania. Ks. Proboszcz oznajmił, że tę sprawę
zostawimy na razie otwartą, a pan Kucharski będzie dalej robił to co do tej pory, gdyż ktoś
musi wszystko inicjować. Nie wybieramy przewodniczącego.
-

Na koniec zebrania radni stanęli do wspólnego zdjęcia.
Hanna Hnaupek-Cała

