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 Modlitwą do Ducha św. rozpoczęto kolejne spotkanie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej. 

Następnie ks. proboszcz powitał wszystkich zgromadzonych i zaprosiła osoby nieobecna na 

poprzednim spotkaniu do zaprzysiężenia na członków Rady Duszpasterskiej. 

 Przewodniczący PRD po zapoznaniu obecnych z planem spotkania zaprosił 

wszystkich do poczęstunku, w czasie którego krótko przedstawił nowy program 

duszpasterski pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W czasie następnych spotkań 

przekazane zostaną materiały dla członków PRD w celu gruntowego zapoznania się  

z działaniami kościoła.  

Kolejnym punktem posiedzenia Rady było zapoznanie z programem wizytacji 

biskupiej, która odbędzie się 23,24,25 września tego roku. Jednym z punktów 

harmonogramu będzie spotkanie członków PRD z ks. Biskupem. Ksiądz proboszcz prosił  

o zaplanowanie tego w własnych harmonogramie. Została również wybrana delegacja do 

przywitania gościa w naszym Sanktuarium. 

Następnie ks. Maciej Walczyński przestawił nowy program pracy z dziećmi, tzw. 

„Niedziela z owieczką”. Omówił szczegóły i zachęcił obecnych do przekazanie informacji  

w rodzinach. 

W dalszej kolejności głos zabrała pani Karolina Kokot z prośbą o pomoc  

w redagowaniu parafialnej gazetki: „Głos z Józefa”. Natomiast pani Anna Strzelecka zapytała 

o szczegóły w sprawie nasadzenia drzewek przy parafii. 

Ksiądz proboszcz udzielił szczegółowych odpowiedzi:  

Ze względu na bezpieczeństwo parafia uzyskała zgodę z Urzędu Wojewódzkiego  

na wycinkę starych drzew, w związku z czym w ogrodzie i obejściu parafii zostaną 

nasadzone nowe drzewka. Koszt jednego drzewka wynosi około 1000zł. Rodziny, grupy 

parafialne lub osoby prywatne mogą zasponsorować zakup drzewa. 

Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie spraw ekonomicznych parafii,  

a w szczególności zakupu opału na ogrzewanie kościoła w zimę. Do tej pory zakupiono 25 

ton po promocyjnej cenie. Na cały sezon grzewczy potrzeba jeszcze drugie 25 ton. Obecnie 

trwa konsultacja w sprawie wyceny pomp ciepła. Prawdopodobnie w przyszłym roku ruszy 

taka inwestycja. W związku z dużym kosztem związanym z ogrzewaniem kościoła pani Ilona 

Pysz zaproponowała zbiórkę (dodatkową kolektę) przeznaczoną na ten cel. Zaproponowała 

również umieszczenie informacji o kosztach związanych z ogrzewaniem kościoła w „Głosie  

z Józefa”. 

Na zakończenie po luźnych rozmowach, ks. Proboszcz udzielił wszystkim 

błogosławieństwa. 
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