Protokół ze spotkania Rady Duszpasterskiej przy parafii
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 5.12.2011 r.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Spotkaniu przewodniczył ksiądz Proboszcz, który na wstępie pokrótce omówił
tematykę spotkania, po czym przedstawił główny cel spotkania dotyczący porządku
niedzielnych mszy św.
W związku z brakiem perspektywy skierowania do parafii czwartego księdza zachodzi
konieczność dostosowania ilości i godzin odprawianych niedzielnych mszy św. do
możliwości osobowych, szczególnie w przypadku niekorzystnych zdarzeń losowych.
W dyskusji poruszono kwestię liczności wiernych, udziału dzieci, młodzieży i
dorosłych na poszczególnych mszach św., możliwość zmniejszenia z 7 do 6 mszy św. w
niedzielę. W wyniku dyskusji przyjęto wstępnie 6 mszy św. i możliwość zmiany godzin ich
odprawiania na : 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 15.00 i 18.00.
Ks. Proboszcz prosił o przeprowadzenie rozmów na ten temat w różnych kręgach wiernych,
prześledzenie rozwiązań przyjętych w innych parafiach i np. w internecie. Do sprawy
powrócimy na planowanym w m-cu lutym spotkaniu Rady.
Ks. Proboszcz podał pod dyskusję konieczność odprawiania w adwencie mszy św. o godz.
8.00 w dni powszednie, skoro przeważająca ilość wiernych uczestniczy w mszach roratach.
Druga część spotkania obejmowała krótkie podsumowanie roku 2011, który był
rokiem jubileuszowym naszej Wspólnoty. Przy różnych okazjach gościliśmy dwukrotnie ks.
bpa Andrzeja Czaję, raz ks. bpa Jana Bagińskiego i ks. abpa Alfonsa Nossola.
W sprawach gospodarczych ks. Proboszcz omówił wykonane prace nad remontem
dachu kościoła i plebanii oraz malowanie kościoła. Przeprowadzone zbiórki oraz wpłaty
bankowe parafian nie pokryły bieżących wydatków i dlatego część należności za wykonane
prace będziemy spłacać
w przyszłym roku, organizując co najmniej 2 zbiórki
ogólnoparafialne na ten cel.
Konieczny jest odpowiedni dobór zespołów zbiórkowych. Ustalono, że należy dążyć do
ustanowienia w każdym bloku osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki.
W roku 2011 czekają nas uroczystości prymicyjne (20 i 27 maja), bierzmowanie (25
maja) oraz wizytacja biskupia (listopad).
Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 18 marca, będzie je prowadził ksiądz z Opawy.
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