Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej przy parafii
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 5.04.2011 r.
Na początku zebrania ks. proboszcz wrócił do ostatniej sprawy poprzedniego
spotkania - do wyboru przewodniczącego Rady. Podkreślił, że wybór jest konieczny,
chociażby ze względu na pewne sprawy administracyjne, finansowe, gdzie potrzebny jest
podpis przewodniczącego.
W dyskusji pan Żurek podkreślił, że pan Tadeusz kucharski ma doświadczenie, pełnił tę
funkcję, i że da się przekonać do dalszego jej pełnienia. Pan Tadeusz Kucharski stwierdził, że
nastąpiło nieporozumienie i wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu jego wybór
został usankcjonowany.
Następnie ks. Proboszcz mówił o przygotowaniach do procesji Bożego Ciała na
Osiedlu NDM
i prosił o pomoc w tej sprawie.
Podjęto też wybór wiceprzewodniczącego Rady, został nim pan Zdzisław Niewadzisz.
Rozmawiano też o sztandarze parafialnym, o jego wyglądzie. Za poczet sztandarowy i jego
udział
w uroczystościach odpowiedzialny będzie pan Andrzej Falasa. sztandar ma być poświecony 3
maja na Mszy św. o godz. 10.00. Będzie to Msza w intencji Ojczyzny.
Zbliżają się różne uroczystości: 17 kwietnia o godz. 16.30 ks. bp Ordynariusz Andrzej
Czaja spotka się w naszym kościele z młodzieżą, będzie to Jego pierwsza wizyta w naszej
parafii. Biskupa powitają przedstawiciele Rady. Odpowiedzialny jest pan Tadeusz Kucharski.
Ks. Biskup będzie też udzielał Sakramentu Bierzmowania naszym kościele.
Pan Jerzy Jaksiewicz opowiedział historię ikony - Zesłanie Ducha Świętego, która
mogłaby wisieć w prezbiterium naszego kościoła. Ks. Proboszcz dodał, że malowanie ikony
jest modlitwą. Diakon, będący u nas na praktyce pisze pracę o ikonach, może powie o nich
kazanie. Ksiądz opowiadał także o relikwiach i ich istocie. Następnie ks. Proboszcz mówił o
formacji członków Parafialnych Rad Duszpasterskich. Nasi członkowie (pani Baranowska i
pan Bar) wyjadą do Nysy
21 maja.
Ks. Proboszcz zaznaczył, że zawsze czeka na działania oddolne, na propozycje, bo nie
tylko ogłoszenia parafialne mają kreować odpowiednie postawy. (Nawiązał do delegacji
parafian pod pomnik Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci).
W niedzielę 10 kwietnia odbędzie się zbiórka na sztandar - każdy ofiarodawca
otrzyma symboliczną „cegiełkę” podkreślającą osobisty wkład w tworzenie sztandaru. Radni
zapisali się zbiórki przed i po Mszach św.
Ksiądz Proboszcz podkreślił, że na malowanie kościoła potrzebne będą kolejne
ogólnoparafialne zbiórki pieniędzy.
Na koniec Radni udali się do kancelarii parafialnej, gdzie mogli podziwiać wykonany już
piękny, pracochłonny sztandar.
Protokółowała: Hanna Hnaupek - Cała
Zatwierdził: ks. Edward Bogaczewicz

