
Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej             27 listopada 2017r. 

W dniu 27 listopada 2017 roku  odbyło się kolejne posiedzenie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 ks. Proboszcz Adam Brzyszkowski 

 ks. Maciej Soluch 

 Barbara Drobisz 

 Sabina Helmis 

 Kornelia Malinowska 

 Piotr Malinowski 

 Michał Mrozek 

 Teresa Nowrot 

 Jolanta Piela 

 Klaudia Piksa 

 Grzegorz Studnik 

 Helena Szwed 

 Jolanta Wadowska 

 Kazimiera Winkler

Nieobecnych było 8 członków rady. 

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, po czym ks. proboszcz Adam Brzyszkowski 

przywitał wszystkich zebranych i krótko przedstawił plan zebrania. 

W następnej kolejności odczytany został tekst odezwy do parafian dotyczący wsparcia 

modlitewnego oraz finansowego związanego z malowaniem wnętrza kościoła. 

Zatwierdzenie tekstu nastąpiło przez głosowanie. Tekst przyjęto jednogłośnie. 

W kolejnym punkcie posiedzenia ks. proboszcz przedstawił wstępny kosztorys malowania 

kościoła, zakres prac związanych z remontem oraz projekty przedwykonawcze. 

Ważnym punktem  posiedzenia Rady była analiza wybranych tekstów zawartych  

w końcowym raporcie II Synodu Archidiecezji Katowickiej- „Wsłuchani w Ducha”. 

Po odczytaniu fragmentów i krótkiej dyskusji ks. Proboszcz zachęcał zebranych do 

samodzielnej  lektury i własnych przemyśleń oraz szukania sposobów realizacji postanowień 

II Synodu Archidiecezji Katowickiej. 

Ks. Maciej Soluch przypomniał, że jednym z najważniejszych założeń II Synodu jest 

współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej 

wspólnoty przez ludzi świeckich. Dodał równie, że ważne zadanie w systematyczne 

wprowadzanie uchwał  i realizację zadań synodalnych mają rady duszpasterskie. 

W dalszej części spotkania ks. proboszcz podziękował pani Kazimierze Winker za słodki 

poczęstunek, który umilił wszystkim spotkanie. Ofiarodawczyni w bieżącym roku otrzymała 

Medal Pro Christi Regno z rąk ks. Biskupa Wiktora Skworca za 25 lat pracy katechetycznej. 

W czasie wolnych głosów pan Michał Mrozek zaproponował wprowadzenie nowej zakładki 

na stronie Internetowej parafii zawierającej protokoły ze spotkań oraz ogłoszenia Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej. 

Na zakończenie omówiono sprawy bieżące związane z życiem parafii. 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem ks. Proboszcza. 
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