Protokół z Zebrania Rady Parafialnej
10 maja 2009
Polska Misja Katolicka
Berlin

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Sprawdzenie listy obecności – załącznik (Ks. Proboszcz)

1. Modlitwa
Przywitano nowe osoby powołane do Rady Parafialnej w miejsce państwa Ireneusza i
Ewy Słobodzian. Pani Wątrucka Marta, nieobecna na dzisiejszym spotkaniu (usprawiedliwona),
wyraziła chęć uczestnictwa w działalności Rady Parafilanej. Pani Zießnitz Irena, również
nieobecna, nie udzieliła do momentu dzisiejszego spotkania ostatecznej odpowiedzi.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania RP.
Protokół przyjęto z poprawką wniesioną przez pana Wałdowskiego.
POPRAWKA: W protokole nie ujęto wypowiedzi pana Wątruckiego, odnośnie zaproszenia na
ostatnie spotkanie Rady Parafialnej nowopowołanych osób, co było sprawą istotną w związku z
wyborami do grupy osób odpowiedzialnych za przygotowanie budowy „domu parafialnego”.
Uzasadnienie sytuacji: na ostatnim spotkaniu odczytano deklarację państwa Słobodzian przesłaną
zaledwie kilka dni przed spotkaniem RP w dniu dziesiejszym, w związku z czym, nie można
było zapraszać następców, bez powiadomienia Rady Parafialnej o zaistniałej sytuacji.
W związku z tym, iż data dzisiejszego spotkania nie została ustalona na ostatnim zebraniu
RP, zgłoszono prośbę, by w takich sytuacjach zaproszenie na następne spotkanie wysyłać
przynajmniej 2 tyg. przed proponowanym terminem.

3. Informacje o pracy grupy do przygotowania budowy domu parafialnego.
W 3-4 spotkaniach grupy brały udział natępujące osoby: ks. Proboszcz, ks. Marek
Wyszomierski, p. Kaiser, p. Stróż, p. Seifert. Grupą kieruje p. Seifert (nieobecny na dziejszym
spotkaniu). P. Andrzejczak, ze względu na sytuację zawodową nie uczestniczył w żadnym
spotkaniu. W sytuacji, gdy przynależność p. Andrzejczaka do grupy będzie niemożliwa, do grona
zostanie powołana następna osoba z listy wyborów do grupy.
Zadania jakimi zajmowała się grupa w czasie dotychczasowych spotkań:
• możliwości ustanowienia „ciała prawnego”, omówienie celów jego działalności
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•

jakie elementy mają być zawarte w statucie utworzonego ciała prawnego?
• nie ustalono jaki będzie status „ciała prawnego” – w tej sprawie postanowiono się
zwrócić do prawnika z „centrum krzewienia kultury i języka polskiego”
• zaplanowanano konsultację u prawnika kurii berlińskiej, na temat możliwości działania
takiej grupy przy naszej misji.

4. Relacje ze spotkań:
- Rady Dekanalnej
Rada Dekanalna jest spotkaniem członków parafii konkretnego dekanatu, zarówno
świeckich jak i duchownych. Naszą Misję, przynależącą do dekanatu Lichenberg reprezentował
p.Warszawski. Spotkanie o temacie: ”Wo schlaegt das Herz unseres Glaubens?” odbyło się w
dniu 17.02.2009. Poruszono następujące zagadnienia:
a) jaka istnieje komunikacja między parafiami.
Jest coraz mniej parafii w takiej formie jaką dotychczas znamy. Zmniejszająca się liczba
wiernych będzie w przyszłości prowadziła do łączenia się parafii, tworzenia parafii
„tematycznych” skierowanych do konkretych grup wiernych, np. par. charytatywna, par.
studencka itd. Dlatego też bardzo istotne są kontakty międzyparafialne oraz dzielenie się
zdobytymi doświadczeniami.
b) jak motywujemy i zachęcamy pasywnych członków naszej parafii?
W naszej misji są prowadzone m.in. kursy Filipa, do których zapraszani są, również osobiście
przez członków wspólnoty św. Bartłomieja, wszyscy parafianie. Dla młodzieży corocznie
organizowane są wyjazdy w góry np. na obozy wędrowne czy rekolekcje oazowe. Festyn
parafialny jest dobrą okazją do zapoznania się parafian ze sobą oraz z duszpasterzami.
c) jak nasza wspólnota jest otwarta na ludzi niewierzących, jak ich zachęcamy do wiary?
W niektórych parafiach są organizowane koncerty otwarte również dla osób spoza Kościoła,
spotkania przy kawie będące możliwością do nawiązania rozmowy.
Odczytano sprawozdania przedstawicieli Caritas-Verband, młodzieży i zespołów muzycznych
Dekanatu Berlin-Lichtenberg.

- przedstawicieli Rad Parafialnych w Concordii
Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele ok. 20 misji polskich w Niemczech. Naszą
misję reprezentował p. Kaiser. Spotkania odbywają się 1 raz do roku.
Na spotkaniu został wygłoszony przez ks. Jacka Pajewskiego referat: „Zadania rady
parafialnej w świetle dążeń asymilacyjnych Kościoła”. Poruszył on m.in. kwestię integracji misji
z Kościołem niemieckim, gdyż głównym celem Kościoła powszechnego jest dążenie do jedności.
Misje są jedynie etapem przejściowym.
Poruszono temat wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi misjami (ok. 40 na terenie Niemiec),
co pomaga w funkcjonowaniu i organizacji innym polskim parafiom. Pozostałe polskie misje
katolickie na terenie Niemiec borykają się z problemami lokalowymi (jedynie nasza misja ma do
dyspozycji swój kościół) korzystając z gościnności niemieckich parafii, słabą komunikacją
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miejską utrudniającą dotarcie wiernym do kościoła, co z koleji nie sprzyja tworzeniu i
utrzymaniu wspólnot przykościelnych.

5. Informacje o pracach grup roboczych.

3.1. Komisja Administracyjna
Nie spotkała się samodzielnie, jedynie część jej członków jako grupa do budowy domu
parafialnego.
3.2. Komisja Gospodarcza.
Zostały zrealizowane następujące zadania pod kierownictwem ks. Marka Wyszomierskiego:
Teren wokół kościoła:
•

uprząnięcie spadających liści (5 kontenerów)

•

przygotowania krzewów na zimę

•

wyczyszczenie i konserwacja rynien i odpływów deszczówki (m.in. kuria zapłaciła za to
czyszczenie)

•

porawienie nawierzchni wokół kościoła oraz łaki za kościołem - niwelacja terenu, nowa
trawa, itd.

•

zamontowanie zamków do bramy wjazdowej

•

przygotowanie terenu pod podjazd dla wózków

•

rekultywacja i odnowienie trawników oraz zasianie nowych kwiatów wokół kościoła

•

sprzątanie petów i śmieci

Wnętrze kościoła:
•

naprawa ławek i sprzętów w kościele

•

porządki na strychu i wieży kościoła

•

zaprojektowanie i wykonanie szopki betlejemskiej oraz dekoracji wielkanocnej

•

renowacji i przeniesienie szafy na ornaty i szaty liturgiczne do prezbiterium

•

wymiana żarówek na energooszczędne, gdy stare się przepalą

Plany:
•

rekultywacja trawników

•

rozsadzenie bluszczu w okolicach przykościelnych

•

remont schodów głównego wejścia wspólnie z Erztbistum. Remont rozpocznie się po
procesji Bożego Ciała
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•

na jesieni jest planowane odnowienie elewacji kościoła od strony zakrystii – praca
kamieniarska.

Ww. prace zostały wykonane prawie w 100% jako dar serca.
3.3. Komisja ds. dzieci, młodzieży i ewangelizacji.
Grupa nie spotkała się, ale najbliższe zadanie grupy to przygotowania części dla dzieci na
zbliżającym się festynie parafilanym.
3.4. Komisja Kulturalna
Dyskutowano na spotkaniu o możliwościach organizowania zbiórki pieniędzy poprzez sprzedaż
ciasta w bazylice pod kościołem, na sfinansowanie przejazdów do Concordii na kolonie dla
dzieci.
W naszej parafii zostało w ostatnim czasie zorganizowanych wiele kursów Filipa, z których
skorzystało wielu wiernych naszej parafii. W tym roku przypada 10-lecie prowadzenia tychże
kursów. Również inne parafie były ewangelizowane przez wspólnotę św. Bartłomieja z naszej
misji.
Wystąpiono z propozycją, zorganizowania np. wigilii dla członków Rady Parafialnej i
wszystkich dobrodziejów naszej misji oraz aktywnych członków parafii.

6. Przygotowanie do:
- procesji Bożego Ciała - 11.06.09
Rok temu po raz pierwszy uczestniczyliśmy w procesji jako parafia, niosąc feretron Matki
Boskiej Częstochowskiej, 2 sztandary, reprezentowani przez 4 dzieci w strojach krakowskich.
W tym roku planowane jest rozbudowanie grupy do 2 feretronów: Matki Boskiej
Częstochowskiej oraz Jezusa Miłosiernego (już wydrukowany), oraz zwiększenie liczby dzieci w
strojach ludowych. Prośba o zachęcanie wiernych do jak najliczniejszego uczestnictwa w
procesji, jak również szczególna prośba do panów z naszej parafii o aktywny udział w procesji
poprzez niesienie feretronów.
Przygotowanie procesji w naszym kościele – obok feretronów jest jeszcze do niesienia
baldachim. Wygłoszono propozycję, by uczynić listę meżczyzn spośród parafian, chętnych do tej
posługi.

- festynu parafialnego - 28.06.09.
Odpowiedzialność za przygotowanie festynu w tym roku przejął p. Wałdowski.
Zorganizowanie „skakanki” dla dzieci oraz przygotowanie zabaw spoczeło na p. Thom oraz
komisji do spraw dzieci i młodzieży.
Pozosało do zorganizowania ciasto do sprzedaży. Członkowie Rady zobowiązali się do
przyniesienia po 1 cieście.
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7. Ogólne informacje z życia Misji.
•

07.06.2009 - pierwsza Komunia Święta

•

21.06.2009 – niedziela prymicyjna w naszej parafii godz. 10.15. O godz. 12.00 Msza
jubileuszowa ks. Marka Kędzierkiego obchodzącego 25-lecie służby kapłańskiej. Na tej
Eucharystii ma być obecny również ks. Inspektor.

•

zjazd młodzieży polonijnej w Concordii pod hasłem: „Dla mnie żyć to Chrystus”, na
którym odbędzie się poświęcenie domu i nadanie mu imienia Jana Pawła II-go.

•

30.05.2009 – Wigilia zesłania Ducha Świętego z odnowieniem sakramentu
bierzmowania. Prośba by w niej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup
przyparafialnych. Po Eucharystii agapa w galerii pod bazyliką.

•

20.06.2009 – 10-lecie Ruchu Rodzin Szensztadzkich.

•

05.07.2009 – wizyta w naszej parafii siostry Andrzeji z Concordii

•

wrzesień – bierzmowanie

•

pielgrzymka do Lichenia i Gniezna z parafią św. Bartłomieja.

•

na jesieni jest planowane spotkanie przedstawicieli Rady i ks. Proboszcza z parafianami.

8. Wolne wnioski.
•

26.05.2009 ks. Jacek Pajewski świętuje 20-lecie kapłaństwa. Propozycja p. Szajgin, aby z
tej okazji napisać kartkę z życzeniami i podpisami od członków Rady Parafialnej.

•

Propozycja by omówić z Kurią możliwość podświetlenia frontonu naszej bazyliki.

•

Omówienie możliwości sprawowania liturgii np. świątecznej przynajmniej częściowo w
języku łacińskim.

Terminy następnych spotkań Rady Parafialnej:
06.09.2009, 08.11.2009.
Rada jednogłośnie zaakceptowała fakt, iż w tym roku pracy odbędą się tylko 3 spotkania RP.

9. Modlitwa na zakończenie spotkania.

Protokółowała
Katarzyna Warszawska (Nasiłowska)
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