Protokół z Zebrania Rady Parafialnej
6 kwietnia 2008
Polska Misja Katolicka
Berlin

Obok Radców w spotkaniu uczestniczył zaproszony przedstawiciel Centralnej Rady
Polskich Katolików Świeckich w Niemczech pan Jerzy Seifert.
PRZEBIEG SPOTKANIA:
Sprawdzenie listy obecności – załącznik ( Ks. Proboszcz).

1. Modlitwa – Zdrowaś Maryjo.
2. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego Spotkania Rady Parafialnej.
W protokole stwierdzono
• brak adnotacji o odczytanym liście pana Krzysztofa Walotki, odnośnie przedstawienia stanu
finansów Polskiej Misji Katolickiej.
Propozycje odrzucono, gdyż finanse nie są tematyką spotkań Rady Parafialnej.
Zgodnie z zasadami Kurii Biskupiej w Berlinie księża naszej Misji nie mogą publicznie
przedstawiać finansów Misji – szczegółowe informacje zobowiązał się zdobyć
przewodniczący Rady.
• brak zapytania pani Doroty Szajgin, dotyczącego wystawiania świeczników w prezbiterium
kościoła.
Wystawianie świeczników leży w gestii Ks. Proboszcza.
Z racji braków w poprzednim protokole, zdecydowano, iż pierwsza wersja protokołu będzie
wysyłana wcześniej do grona Radców, aby mogli oni wcześniej zgłosić poprawki do
Przewodniczącego Rady.
Protokół bez zatwierdzenia nie jest ujawniany wiernym.

3. Sprawozdanie ze spotkania Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich –
p. Jerzy Seifert.
p. Jerzy Seifert jest przedstawicielem Dekanatu Wschodniego jak również reprezentantem Polskiej
Misji Katolickiej w Berlinie, na Spotkaniach Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich – jest
to osoba mianowana a nie wybierana.
Gość w skrócie przedstawił cele oraz zdania Centralnej Rady Polskich Katolików
Świeckich. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Dekanatów oraz m. in. Przedstawiciele
Centrum Szerzenia Kultury.
Rada działa samodzielnie w porozumieniu z księżmi.
Na spotkaniu Centralnej Rady Polskich Katolików Świeckich poruszono następującą
problematykę:
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1. Zatracanie się religijnego charakteru spotkań grup tworzących się przy kościołach.
2. Sytuacja finansowa zatrudniania polskich księży na terenie PMK W Niemczech –
obniżanie pensji, zwlekanie z zatrudnianiem polskich kapłanów przez władze np. Bambergii.
Centralna Rada zwraca się z prośbą, o informowanie o takich trudnościach i zobowiązuje się
do interwencji w Diecezji.
3. Masowa sprzedaż kościołów oraz fuzje parafii na terenie Hildesheim.
Centralna Rada zwróciła się z prośbą o wykupywanie tychże kościołów od diecezji.
4. Problematyka działania oraz egzystencji Rad Parafialnych –
08 – 09.11.2008 obędzie się spotkanie wszystkich przedstawicieli Rad Parafialnych w Konkordii.
Zgłoszenia (do 15.06.2008) jak również szczegółowe informacje dotyczące m. in. tematyki
spotkania u p. Seifert.
5. Przedstawienie sytuacji poszczególnych Misji Katolickich w Niemczech, również PMK w
Berlinie przez p. Seifert.
6. Poinformowano o następujących spotkaniach: 22-26.09.2008 – Warszawa, III Zjazd
Polonii, 16-18.11.2008 – Rzym, Spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej w Europie Zachodniej

3. Relacje ze spotkań Komisji Roboczych.
3.1. Komisja Administracyjna
Spotkanie odbyło się w ostatnim tygodniu przed zebraniem Rady Parafialnej.
Osoba przewodniczącego Komisji Administracyjnej podpisuje wszelkie pisma jak również
przewodniczy spotkaniu oraz je koordynuje i prowadzi.
Ustalenia Komisji Administracyjnej:
• spotkania będą odbywały się 1 x na kwartał przed spotkaniem Rady Parafialnej
• tematyka spotkań będzie podejmowana na bieżąco
• komisja skierowała na drogę administracyjną plan wybudowania w bazylice św. Jana
Chrzciciela podjazdu dla osób niepełnosprawnych (od strony wejścia głównego jak również
wewnątrz kościoła). Prośbę o wybudowanie podjazdu wystosowano do Kurii Biskupiej.
Zostanie zorganizowane spotkanie w kościele dotyczące tego problemu.
• została wywieszona skrzynka do listów, do której parafianie mogą wrzucać pytania do Rady
Parafialnej : listy anonimowe nie będą rozpatrywane; w zależności od ilości pism i ich
ważności będą organizowane dodatkowe spotkania.
• jednym z zadań Komisji jest koordynacja wyjazdów na konferencje oraz organizowanie
zaproszeń
• rozważano możliwość wystosowania podania o umieszczenie oświetlenia na Lilientalstrasse
wzdłuż cmentarza
• przedstawienie prośby Ks. Kardynała do misji cudzoziemskich o widoczny ich udział w
procesji Bożego Ciała;
propozycje dla naszej Misji:
- udział w procesji naszych 2 sztandarów
- obecność młodzieży ubranej w stroje ludowe
- udział przedstawicieli grup modlitewnych parafii
- obecność wizerunku Jezusa Miłosiernego w procesji/Matki Bożej Częstochowskiej
Na spotkaniu Rady zaproponowano również udział polskiej flagi narodowej, jednakże mając
na uwadze religijnych charakter procesji z pomysłu tego zrezygnowano.
Wszelkie propozycje należy kierować do Ks. Proboszcza lub p. Szajgin.
3.2. Komisja Gospodarcza.
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Spotkanie nie odbyło się. Grupa została poproszona o nadrobienie tego. Uściślono zakres jej
obowiązków odnoszących się do spraw bieżących związanych z kościołem i jego terenem.
3.3. Komisja ds. dzieci, młodzieży i ewangelizacji.
Spotkanie odbyło się w dniu 24.02.2008.
Podjęto na obecny rok takie propozycje zadań:
W ramach zjednoczenia wspólnot:
1. Zorganizowanie w okresie Bożego Narodzenia spotkania „opłatkowego” dla
przedstawicieli organizacji i wspólnot naszej parafii oraz jej pracowników.
2. Msza św. dla członków wszystkich wspólnot przy-parafialnych, wraz ze „stoiskami
informacyjnymi” każdej wspólnoty, aby się mogły przedstawić..
3. Wprowadzenie internetowego kalendarza zajmowanych salek i pomieszczeń
przyparafialnych dla lepszej koordynacji pracy wspólnot.
4. Czuwanie na zesłanie Ducha Świętego.
W ramach ewangelizacji:
1. Happening przy okazji festynu parafialnego, z np. pantomimą lub jakimś
przedstawieniem teatralnym.
2. Stoiska informacyjne wspólnot naszej parafii przy okazji ww. Mszy Świętej.
Z zakresu spraw dzieci i młodzieży:
1. Nowa organizacja zabaw dla dzieci podczas festynu parafialnego.
2. Spotkania dyskusyjne dla młodzieży na różne tematy dotyczące problemów nurtujących
młodzież (np. aborcja, narkotyki, alkoholizm, środki antykoncepcyjne, .... ). Spotkania w formie
wspólnej rozmowy z osobami z naszej parafii, które orientują się najlepiej w danym temacie,
odbywałby się 3 razy do roku.
Uwaga ks. Marka Kędzierskiego: w czasie czuwania w noc Zesłania Ducha Świętego wspólnoty
naszej parafii przedstawiają się wiernym.
3.4. Komisja Kulturalna.
Działalność i plany Komisji:
1. Zorganizowano wystawę przed Świętem Miłosierdzia.
2. Wystawa Malarstwa Ks. Tadeusza Furdyny SDB. Oprócz przygotowania wystawy
przygotowanie jej otwarcie oraz poczęstunek dla gości.
3. Chęć umożliwienia artystom związanym z PMK w Berlinie prezentację prac oraz
promować sztukę sakralną.
4. Promowanie młodych talentów ze szkoły plastycznej.

4. Przygotowanie specjalnego spotkania Rady Parafialnej na temat budowy
domu parafialnego.
Na to specjalne spotkanie można zaprosić osoby, które mogłyby okazać się pomocne w
organizowaniu tego przedsięwzięcia budowy domu parafialnego, jak również są zainteresowane tym
tematem.
Za przygotowanie tego spotkania jest odpowiedzialna Rada Parafialna, m. in. za sporządzenie
sugestii dotyczących problemu.
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Na termin zebrania wyznaczono 5 lub 7 maja 2008 roku. Dokładny termin zostanie podany w
późniejszym czasie.

5. Przygotowania do festynu parafialnego.
Festyn ma być koordynowany przez jedną osobę. Na obecnym spotkaniu Rady nie wybrano
koordynatora Festynu. Koordynatorką zajęć z dziećmi jest p. Dorota Thom.
Na Festyn Parafialny zaproszono Grupę Rycerstwa wraz z księdzem odpowiedzialnym.
Szczegóły dotyczące programu przygotowanego przez nich będą znane w połowie kwietnia, a
Radzie Parafialnej zostaną przedstawione w dniu 1-go czerwca 2008.
W obowiązku parafii pozostaje zapewnienie Grupie Rycerstwa noclegów jak również
przejazdu do Berlina.
Poruszono kwestię przygotowania stołów, ław, namiotów wystawianych na festyn
parafialny. Przygotowania miejsca festynu odbędą się w sobotę przed festynem.

6. Wolne wnioski.
•

•

•
•
•
•
•

•

Propozycja włączenia się Rady Parafialnej w 24 godzinne czuwanie 1 maja 2008 roku w
intencji powołań – dzień ten jest zgłoszony do Ks. Kardynała jako dzień modlitw Polskiej
Misji Katolickiej w Berlinie o powołania. Rada Parafialna może również obrać jakiś
dodatkowy termin modlitwy.
Poruszono problem braku tablicy ogłoszeń przed kościołem.
Brak tablicy w obrębie kościoła jest spowodowany brakiem osoby odpowiedzialnej za
ww. tablicę (za jej wystawienie oraz sprzątnięcie jak również sprzątnięcie porozrzucanych
ogłoszeń), niejasnymi intencjami/propozycjami pracy niektórych autorów ogłoszeń –
dwuznaczność niektórych ogłoszeń nie może być kojarzona z kościołem katolickim.
Alternatywą dla tablicy ogłoszeń jest zaproponowana przez polską księgarnię (mieszcząca
się na przeciwko bazyliki) „kartka z ogloszeniami” – ogłoszenia można składać u
właścicieli sklepu, gdzie zainteresowani mogą ją również otrzymać.
Poruszono problem bazarów mieszczących się przed Bazyliką a na terenie należącym do
miasta. Polska Misja Katolicka stara się o zagospodarowanie tego obszaru na wzór
Nuncjatury Apostolskiej (czyniąc z niego teren zielony).
Poinformowano o spotkaniu z Kardynałem członków Rad Parafialnych, odbywającym się
dniu 12.04.2008.
Dnia 13.04.2008 odbędzie się spotkanie robocze Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie z
Parafią niemiecką, poruszające wspólne problemy i punkty. Przedstawicielem naszej
parafii będzie Komisja Administracyjna.
Zgłoszono propozycję umieszczenia w naszym kościele miejsca kultu Jana Pawła II.
Pan Walotka został poproszony o oddanie ks. proboszczowi klucza generalnego od
Bazyliki. Ponieważ odmówił oddania go, zostało p. Walotce wręczone pismo, w którym
zostaje On zobowiązany do oddania klucza w terminie 7 dni osobiście. W innym
przypadku zostanie sprawa oddana do Kurii.
Prośba p. Szajgin przekazana przez p. Andrzeja Pakułę, by na stronie internetowej Misji
umieścić E-mail napisany przez Ks. Jacka Pajewskiego w związku z koncertem w
rocznicę śmierci Jana Pawła II.
List nie zostanie umieszczony, gdyż jest to tekst prywatnie napisany do p. Pakuły.

7. Zakończenie: modlitwa.
Protokółowała
Katarzyna Warszawska (Nasiłowska)
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