Protokół z zebrania Rady Parafialnej parafii
Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła
w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 24.04.2012 roku
Na początku zebrania ks. proboszcz powitał wszystkich, odmówiono modlitwę,
a chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego członka rady pana Henryka Żurka.
Ks. proboszcz przedstawił sprawy do omówienia:
-

2 czerwca jest dekanalny wyjazd przedstawicieli Rad Parafialnych na rekolekcje do
Nysy.

-

1 czerwca ZAK zaprosił ks. biskupa w celu uczczenia Dnia Chemika.

-

7 czerwca Boże Ciało. W tym roku procesja przejdzie Osiedlem Piastów. Trzeba
ustalić trasę. Kolejarze zadeklarowali, że zrobią jeden ołtarz. Padały propozycje
lokalizacji kolejnych ołtarzy - amfiteatr, koło poczty, koło Biedronki i na Leszka
Białego. termin ustalenia , to 6 maja.

-

W naszym dekanacie ks. Teofil Cyrys, proboszcz w Starej Kuźni, obchodzi 50-lecie
kapłaństwa. Życzenia w imieniu naszej Wspólnoty złoży pan Karol Barth.

-

Na jesieni ks. biskup przeprowadzi wizytację kanoniczną naszej parafii.

-

25 maja młodzież przyjmie Sakrament Bierzmowania.

-

3 maja o godz. 10.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny.

-

6 maja w naszym kościele będzie całodzienna adoracji Najświętszego Sakramentu.
W tym dniu ks. proboszcz obchodzi 33 rocznicę świeceń kapłańskich, a diakon Artur
Juzwa kończy praktykę w naszej parafii.

-

19 maja brat Wiktor (Paweł Lata) przyjmie święcenia kapłańskie we Wrocławiu.
26 maja Szymon Cała przyjmie świecenia kapłańskie w Opolu.
Msze prymicyjne odbędą się 20 i 27 maja o godz. 11.30.
Ks. proboszcz mówił o przygotowaniu do prymicji, o porządkach, dekoracjach.

-

Ks. proboszcz poinformował o uroczystościach w Jemielnicy i o założeniu tam
Bractwa św. Józefa.

-

Zmarł nasz parafianin Władysław Wilczyński, pogrzeb odbędzie się jutro o godz.
10.00.
Ks. proboszcz wspomniał o jego zaangażowaniu patriotycznym, jego prawym
charakterze, działalności w ramach AK i represjach jakich doznał w PRL.
Pan Władysław był inicjatorem naszych parafialnych kamieni, które swoją symboliką
mają przeszłość m.in. takich ludzi ocalić od zapomnienia.
Protokółowała Hanna Hnaupek - Cała

Zatwierdzam: ks. proboszcz Edward Bogaczewicz

