
Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej             4października 2017r. 

Pierwsze spotkanie nowej  Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozpoczęto modlitwą, którą 

poprowadził ks. proboszcz Adam Brzyszkowski.  

Następnie ks. proboszcz powitał i przedstawił nowych członków Rady. 

Rada Duszpasterska pracować będzie w następującym składzie: 

 ks. Proboszcz Adam Brzyszkowski 

 ks. Szymon Badura 

 ks. Maciej Soluch 

 Janusz Babioch 

 Aleksandra Bonk 

 Barbara Drobisz 

 Sabina Helmis 

 Mariola Kajzer 

 Kornelia Malinowska 

 Piotr Malinowski 

 Justyna Małek 

 Michał Mrozek 

 Teresa Nowrot 

 Jolanta Piela 

 Klaudia Piksa 

 Mariusz Rasiński 

 Michał Socha 

 Grzegorz Studnik 

 Helena Szwed 

 Jolanta Wadowska 

 Marek Wesoły 

 Kazimiera Winkler 

Kolejnym punktem posiedzenia Rady było zapoznanie Nowym Regulaminem PRD  

w Archidiecezji Katowickiej zgodnie z ustaleniami II Synodu (z kan. 536 Kodeksu prawa 

kanonicznego). 

Ks. Proboszcz w skrócie przedstawił cele i zadania członków Rady Duszpasterskiej. 

Następnie wszyscy powołani na członka PRD złożyli uroczystą przysięgę. 

Zgodnie z  Regulaminem PRD podjęto działania w celu wyłonienia spośród zebranych 

Zastępcy Przewodniczącego PRD.  

W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:  ks. Maciej Soluch oraz Grzegorz 

Studnik. 

Przed wyborem wiceprzewodniczącego oraz sekretarza parafialnego zespołu synodalnego 

ksiądz proboszcz omówił zadania związane z tymi funkcjami. 

Wybory przeprowadzono w sposób tajny. Nowym  wiceprzewodniczącym PRD  został 

jednogłośnie pan Marek Wesoły. Sekretarzem nowej kadencji PRD została pani Jolanta 

Wadowska.  

Następnie ks. proboszcz zaprosił wiceprzewodniczącego oraz sekretarza na spotkanie 

przedstawicieli wszystkich PRD do Archikatedry Chrystusa Króla na spotkanie formacyjno – 

modlitewne, które zaplanowane zostało na 14października 2017r. 



W dalszej kolejności podjęto dyskusję na temat aktualnych spraw związanych z życiem 

parafii. 

Na zakończenie  ks. proboszcz poinformował o inwestycjach zrealizowanych w kościele  

w bieżącym roku oraz omówił, jak obecnie wygląda sytuacja związana z planem malowania 

wnętrza kościoła. 

W ostatniej części posiedzenia ks. Proboszcz podziękował wszystkim za obecność i po 

krótkiej modlitwie pobłogosławił zebranych. 

 

Przewodniczący PRD                                                              Sekretarz PRD 

 


