Protokół z Zebrania Rady Parafialnej
12 września 2010
Polska Misja Katolicka
Berlin

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

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania.

2. Informacja o zmianach personalnych w składzie RP.

Powitano nowych członków Rady Parafialnej: pana Stanisława Kamińskiego oraz pana
Jerzego Seiferta. Nowi radcy weszli w miejsce państwa Thom.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania RP.
Protokół został zatwierdzony z następującą poprawką: zaproponowano (w miejsce
„omówiono”) zorganizowanie koncertu papieskiego (paragraf 4 protokołu z dnia 20.05.2010).
4. Relacje ze spotkań:
•

Rada Dekanalna

Spotkanie odbyło się w dniu 22 czerwca, naszą Misję reprezentował pan Kaiser (w
zastępstwie pana Warszawskiego). Na spotkaniu poruszono 3 główne tematy:
a) podsumowanie Dekanatstag
Dekanatstag został oceniony bardzo pozytywnie - pochwalono dobrą organizację w tym
wyróżniono pomoc naszych parafian w przygotowaniach do tego spotkania. Rozważano, jak
często można organizować Dekanatstag oraz nad możliwością przygotowania Dekanatstag
skierowanego do konkretnych grup wiernych, np. do młodzieży, seniorów itd.
b) relacje z życia parafii dekanatu
Relacje były przedstawiane przez reprezentantów różnych parafii. Przedstawiono m.in.:
- dzień otwarty zorganizowany w jednej z parafii, na który zaproszono przedstawicieli różnych
religii/wyznań: protestantów, wyznania Mojżeszowego, muzułmanów. Po spotkaniu odbyło się
nabożeństwo ekumeniczne. Celem spotkania było nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy
różnymi religiami.
- bardzo pozytywnie oceniono procesję Bożego Ciała przygotowaną w naszej parafii, m.in.
podkreślono dużą liczbę uczestników jak również rozległość trasy procesji. Również mieszkańcy
dzielnicy pozytywnie odebrali to wydarzenie naszej parafii.
- przygotowany w jednej z parafii tzw. Kunstlebenkirche, na którym zaprezentowano wystawę
obrazów jak również poezji o tematyce dotykającej religii protestanckiej, żydowskiej,
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muzułmańskiej. Spotkaniu towarzyszyły również dyskusje i wykłady na różnorodne tematy.
Spotkanie zakończyło się nabożeństwem.
c) sprawy aktualne
- poproszono, by wierni z parafii samodzielnie informowali się o różnych wydarzeniach
organizowanych w Archidiecezji Berlińskiej. Informacje te są stale aktualizowane i dostępne na
stronie Erzbistum (www.erzbistumberlin.de), gdyż wiele informacji o planowanych wydarzeniach
nie dociera do parafii.
- w styczniu 2011 roku odbędzie się szkolenie dla osób prowadzących grupy przy parafii.
Zapraszano, by osoby odpowiedzialne z naszej misji, które chciałyby wziąć w tym szkoleniu
zostały na nie skierowane.
- w dekanacie działa grupa młodzieżowa „Dekanatsjugendhelferrunde”, zajmująca się
organizowaniem m.in. różnych imprez młodzieżowych. Jej przedstawiciele zwrócili się z
zapytaniem, czy ktoś z młodzieży z naszej parafii nie chciałby się również zaangażować w
działanie tej grupy.
•

Przygotowujące do obchodów na dzień 3.10.2010

W spotkaniu wziął udział pan Seifert. Obchody dnia 03.10.2010 mają przebiec w formie
nabożeństwa ekumenicznego pod hasłem: „Danken, feiern und beten”, które rozpocznie się o
godz. 17.00 w parafii Herz Jesu. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie oraz dyskusje przy
wspólnym posiłku. Na obchodach będą obecni kardynał Sterzinsky, główny odpowiedzialny
kościoła ewangelickiego oraz ewentualnie przedstawiciele kościoła żydowskiego i
muzułmańskiego. Również do naszej Misji zostanie wystosowane zaproszenie.
•

Procesja Bożego Ciała w naszej parafii

- wyjaśniono, ze kapłan z naszej misji zamykał procesję, gdyż ostatni ołtarz został przydzielony
Polskiej Misji.
- rozważano możliwość skrócenia jednego odcinka procesji
- procesja Bożego Ciała prawdopodobnie odbędzie się również w przyszłym roku, i na spotkaniu
z ks. Kozurem podsumowującym procesję będzie można omówić wszelkie pomocne zmiany na
przyszły rok.
•

Pielgrzymka do Neuzelle

- pierwsza pielgrzymka dla misji obcojęzycznych w diecezji berlińskiej.
- w spotkaniu uczestniczyło ok. 500 – 600 osób z 25 narodowości i 15 Misji zorganizowanych w
Berlinie, w tym nasza Misja.
- odbył się wspólny obiad, na którym można było zapoznać się z innymi misjami; również dla
dzieci zorganizowano miejsce do zabawy.
- 6 wspólnot, m.in. nasza Misja, Indie, Ghana, Kamerun, Korea miało okazję przedstawić swoję
Misje przed wszystkimi zebranymi, prezentując przygotowany program artystyczny.
5. Informacje na temat oczekujących nas wydarzeń w Misji oraz Archidiecezji:
•

Dni Papieskie w naszej Misji

- Dni papieskie odbędą się pod hasłem „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
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- 1.10.2001 otwarcie wystawy promującej młodych artystów. Wystawa pt. „Z niezauważanych”
prezentująca malarstwo i rzeźbę Dominiki Sitarskiej oraz Anity Mańk.
- 3.10.2010 po Mszy o godz. 12.00 odbędzie się koncert papieski przygotowany przez dzieci. W
domku parafii niemieckiej natomiast będzie przeprowadzona sprzedaż ciasta, z którego dochód
zostanie przeznaczony na wsparcie wyjazdu dzieci z rodzin wielodzietnych na kolonie jesienne
do Concordii.
•

Przygotowania do światowych Dni Młodzieży w Madrycie

- Terminy spotkań przygotowujących do wyjazdu są ustalone do grudnia br. i są otwarte
zarówno dla tych, którzy pragną wyjechać na Dni Młodzieży jak również dla tych, którzy
wspierają tę ideę modlitwą. Na spotkaniach tych będzie rozważane 10 tematów
przygotowujących duchowo do tego wydarzenia.
- Dni Młodzieży, 25-te już z kolei, odbędą się 11-21. sierpnia 2011; koszt 650 euro. Istnieje
również możliwość wzięcia udziału w pielgrzymce przygotowującej, która będzie biegła trasą
sanktuariów w Portugalii i Hiszpanii, m.in. Fatima, Toledo, i odbędzie się 6-11. sierpnia. Koszt
dłuższego pobytu wynosi 900 euro. W ndz. 19.09. po Mszy wieczornej odbędzie się prezentacja
trasy pielgrzymki. Oferta ta jest otwarta dla wszystkich polskich misji katolickich w Niemczech.
•

Marsz dla życia

Odbędzie się 18.09.2010, godz.13.00 z Alexanderplatz (fontanna Neptuna) do katedry św.
Jadwigi. Rozpocznie się świadectwami oraz wypowiedziami zaproszonych gości, a zakończy
nabożeństwem ekumenicznym. Proszono o liczny udział w tym marszu.
24-go dnia każdego miesiąca w naszej bazylice jest organizowana przez wstawiennictwo
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, modlitwa w intencji nienarodzonych. Przygotowuje ją
organizacja do ochrony życia.
6. Wolne wnioski.
•

Zapytano o organizowanie wyjazdów dla młodzieży w minionym roku.

•

P. Walotka wnioskował o sporządzenie kalendarium wydarzeń w naszej Misji, by
usprawnić organizację i zaplanować zaangażowanie w przygotowanie tych wydarzeń
poszczególnych grup działających przy kościele. Ks. Marek przy pomocy p. Szajgin
zatroszczą się o kalendarium.

•

Propozycja przeprowadzenia czyszczenia kafelków w naszym kościele.

•

P. Kaiser wycofał się z grupy odpowiedzialnej za przygotowanie budowy domu
parafialnego, ze względu na to iż jego zdaniem dalsza współpraca w obcenym składzie
nie osiągnie zamierzonego celu oraz zaproponował rozwiązanie tej grupy.

•

Prośba o przypominanie wiernym o zamykaniu drzwi do kościoła w czasie miesięcy
zimowych.

7. Modlitwa na zakończenie spotkania.
Protokółowała
Katarzyna Warszawska

3

