
Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej              21stycznia2021r. 

Spotkanie rozpoczęto krótką modlitwą, po której ksiądz proboszcz powitał zebranych  

i zachęcił wszystkich do poczęstunku. 

W pierwszej części spotkania ks. Adam Brzyszkowski, bardzo krótko wyjaśnił pojęcie miłości 

Caritas, jako podstawy, która powinna stanowić zasadę relacji między ludźmi zarówno  

w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem: z przyjacielem, z rodziną, z małą grupą – 

w tzw. mikro-relacjach, jak i w stosunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych. 

Był to wstęp do wspólnej dyskusji oraz ewentualnych dodatkowych propozycji zasad 

funkcjonowania grup charytatywnych pracujących przy parafii.  Wzorem do pracy w takich 

grupach będzie były wikariusz parafii - ks. Jan Macha, którego beatyfikacje przesunięto na 

bieżący rok. 

W dalszej części omówiona została kolęda, która w bieżącym roku ze względu na pandemię 

przyjęła inny charakter. 

Z okazji 150 rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego Papież 

ogłosił od 8 grudnia 2020 roku do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony 

Opiekunowi Jezusa. Z tej okazji w Rudzkim Sanktuarium św. Józefa odbędą się specjalne 

nabożeństwa i konferencje. W czasie spotkanie proboszcz podał tematykę na cały rok,  

a następnie zwrócił się z prośbą do członków PRD o ewentualne podanie własnych 

propozycji lub korektę.  Ostatecznie zaplanowano cykl spotkań ze Mszą św. konferencją  

oraz nabożeństwem z indywidualnym błogosławieństwem: 

19.03.2021r. – O opiekę i pomoc w troskach i staraniach – z udziałem ks. Biskupa. 

19.04.2021r. – O umiejętność odczytywania woli Bożej w życiu i dochowanie wierności jej  

do końca. 

1.05.2021r. – O błogosławieństwo w pracy, o siły i uczciwość w podejściu do obowiązków 

zawodowych, o dobre relacje ze współpracownikami. 

19.05.2021r. – O odpowiedzialność rodziców i wychowawców za chrześcijańskie 

wychowanie dzieci i młodzieży. 

19.06.2021r. – O święte i zgodne życie małżeńskie, dobre przygotowanie do małżeństwa,  

o dobrą żonę i dobrego męża. 

19.07.2021r. – O wierne Bogu życie dla swoich dorosłych dzieci i wnuków. 

19.08.2021r. – O dar potomstwa oraz dojrzałego rodzicielstwa. 

19.09.2021r. – O zapał do nauki, pomoc w budowaniu relacji, dar współpracy w środowisku 

szkolnym, rozeznanie drogi życiowej. 

19.10.2021r. – O zdrowie dla siebie i swoich bliskich oraz siły do opieki nad chorymi. 

19.11.2021r. – O szczęśliwą godzinę śmierci, o dar bycia w łasce uświęcającej w godzinie 

śmierci. 

7.12.2021r. – Dziękczynienie za łaski otrzymane w Roku św. Józefa.  



Ostatnią część spotkania ks. Proboszcz poświęcił omówieniu aktualnych remontów  

oraz przedstawił kosztorys niektórych inwestycji. Obecnie trwa renowacja nadstawy 

ołtarzowej. Parafia czyni starania o zamówienie obrazu z postaciami: błogosławionego 

Józefa Czempiela oraz sługi Bożego Jana Machy. Planowany jest również zakup materiałów 

na wymianę posadzki w kościele. 

W czasie wolnych głosów proboszcz odpowiadał na pytania zebranych, min dotyczące 

planowanych rekolekcji oraz Misji.  

Ze względu na pandemię w czasie postu rekolekcji nie będzie, Misje św. zaplanowane 

zostały na październik. 

Zebranych interesowały również źródła, z których znamy treści kazań i homilii ks. Jana 

Machy. Koniec spotkania był okazją do poszerzenia wiedzy na ten temat.  

 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz przyjęciem błogosławieństwa. 
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