HASŁO:

KAŻDY POLAK MOIM BRATEM

Cel Wydarzenia 11 listopada 2014r.:
Pragniemy wszystkich mieszkańców parafii uwrażliwić na docenienie
wartości braterstwa wyrażonego w postawie patriotycznej.

UZASADNIENIE:
Sytuacja (Tacy jesteśmy):
Coraz powszechniejsza staje się obojętność wobec naszej historii.
Zanikają formy przeżywania patriotyzmu. Brakuje wydarzeń, w których
moglibyśmy się czuć jako Polacy braćmi i siostrami.
Ideał (ale Pan wzywa nas do):
Pan Bóg wzywa nas do miłości Ojczyzny, która jest
naszą matką, a przez to my jesteśmy dla siebie
nawzajem braćmi i siostrami. Od naszego Rodaka
usłyszeliśmy przed laty: „Polska jest matką
szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele
przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego tez ma prawo do miłości
szczególnej” (św. Jan Paweł II – Przemówienie na Okęciu. 1983r.)

Ojczyzna

GEST EWANGELIZACYJNY:
Zapraszamy wszystkich mieszkańców parafii do wywieszenia 11 listopada
2014r. polskiej flagi oraz zapalenia świeczki w oknie o godz. 21 i modlitwy w
intencji tych naszych braci i sióstr, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.
Parafianie

mogą

też

skorzystać

z

telewizyjnej

transmisji

Apelu

Jasnogórskiego i modlitwy w łączności z naszymi rodakami.

GEST LITURGICZY:
Zapraszamy, aby przyjść z flagami do kościoła św. Urszuli na Mszę św. 11
listopada 2014r. o godz. 7, 10 lub 1 8. Podczas Liturgii wspólnie
odśpiewamy „Boże coś Polskę”. Potem wracając do domu idziemy z
rozwiniętą flagą.
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ZE STATUTU RADY PARAFIALNEJ:
Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością
Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła
katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz
podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian.
Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego,
niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada Parafialna
realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą
pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury
chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za
zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej
pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.
Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich
sprawach parafii ( Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 & 2 ), nie jest
organem
władzy
i
nie
ma
osobowości prawnej.
Rada
Parafialna
po
przedyskutowaniu sprawy, którą jej
przedłożono, ma prawo podejmować
uchwały; są one wyrażeniem opinii i
przygotowaniem decyzji, a więc radą
dla
proboszcza,
który
jest w
sumieniu
obowiązany
rady
tej
wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę
możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie.
Do wykonywania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne
włączenie się członków Rady.
W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a) proboszcz i jego współpracownicy,
b) katecheci,
c) przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających w parafii,
d) przedstawiciele katolików świeckich
W czasie trwania 5-letniej kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji
nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na
wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza. Na posiedzenie
Rady Parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być
zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami
Rady.

II Synod Plenarny w Polsce (2001r) stwierdza w punkcie jedenastym:
Uczestnictwo świeckich w misji królewskiej daje im możliwość współdziałania
ze swymi pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, przez pełnienie
rozmaitych posług, stosownych do otrzymanych charyzmatów. „W Kościele
«wierni świeccy mogą współdziałać w wykonywaniu władzy, zgodnie z
przepisami prawa». Dotyczy to ich obecności na synodach partykularnych,
synodach diecezjalnych, w radach duszpasterskich; sprawowania in solidum
misji duszpasterskiej w parafii; współpracy w radach ekonomicznych; udziału w
trybunałach kościelnych itd.”

***********************************************************************************
Rada Parafialna powinna być stałym elementem Ŝycia parafii.
Chrystus oczekuje od nas współodpowiedzialności i zatroskania o całą
wspólnotę jaką jest Parafia.
Św. Jan Paweł II – mówił w Kielcach do nas:
Ufajmy, Ŝe jest to zapowiedź większego
zbliŜenia się waszych wspólnot parafialnych
do ideału chrześcijańskiej communio — takiej
wspólnoty, w której nikt nie jest biernym
odbiorcą darów, bo wszyscy starają się
równieŜ dawać coś z siebie; wspólnoty, za
którą
wszyscy
członkowie
czują
się
odpowiedzialni.
Zapraszam wszystkich parafian do zatroskania o wspólne dobro
przez podjęcie współdecydowania o przyszłości naszej parafii przez udział

w wyborze jej przedstawicieli do Rady Parafialnej.
Do Listu „Bądźmy razem” dołączona jest karta wyborcza. KaŜda
rodzina jest zaproszona, aby zainteresować się Ŝyciem parafii przez
napisanie na karcie wyborczej nazwiska swojego kandydata (z bloku lub
okolicznych domów) do Rady Parafialnej. Po tygodniu Posłaniec odbierze
kartę wyborczą i przekaŜe ją do parafii, gdzie głosy zostaną zliczone.
Wybrani kandydaci zostaną zapytani przez proboszcza, czy przyjmują
wybór i ukonstytuuje się Rada Parafialna.
JuŜ teraz dziękuję wszystkim, którzy wezmą udział w wyborach
Rady oraz tym, którzy przyjmą wybór i podejmą współodpowiedzialność za
naszą parafię.

Ks. Józef Miciński
Proboszcz

