
SPRAWOZDANIE Z RADY DUSZPASTERSKIEJ 

3.10. 2016r. 

 

1. Głównym tematem spotkania był Marsz Wszystkich Świętych. To już trzeci Marsz,  w który 

angażują się trzy parafie: Matki Bożej Pocieszenia, Świętej Moniki i Ojca Pio.  Wyznaczono 

koordynatorów, zadania i ustalono wstępny program Marszu. 

W tym roku hasłem przewodnim jest „ Święty uśmiechnięty”. 

 

2. 2 listopada w Dzień Zaduszny, po mszy Św. O godz. 18.00 w naszym kościele będzie 

specjalna modlitwa za zmarłych z naszej parafii , którzy odeszli w minionym roku. Na to 

nabożeństwo w sposób szczególny zaproszeni będą  bliscy zmarłych. 

 

3. Kolejna inicjatywa Rady związana jest z trwającym jeszcze Rokiem Miłosierdzia i 

odpustami, jakie dla siebie i zmarłych możemy w tym czasie uzyskać.  

W piątek 18 listopada zaplanowana została Noc Konfesjonałów , po której w sobotę 19 

listopada o godz. 9.00, po krótkim nabożeństwie przejdziemy do parafii Ojca Pio, aby z 

modlitwą, spełniając wymagane warunki, przejść przez święte drzwi i uzyskać odpust. 

 

4. Podobnie jak w ubiegłym roku, chcemy objąć modlitwą dzieci przygotowujące się do 

pierwszej komunii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wszyscy parafianie będą mogli 

wybrać losowo kopertę z imieniem dziecka i od pierwszej niedzieli adwentu zaczynamy 

wspólną, konkretną  modlitwę  w intencji dzieci i ich rodzin.  

 

5. Pojawiła się też propozycja, aby wykonać kopię obrazu Matki Bożej Pocieszenia i dokonać 

jego peregrynacji. Obraz ten umieszczony w nawie głównej kościoła, w sposób bardziej 

czytelny wskazywałby na Patronkę i Opiekunkę naszej parafii, a podczas uroczystości 

mógłby być niesiony podczas procesji wokół kościoła. 

 

6. Odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka, byśmy byli otwarci na potrzebujących, a 

dzisiaj szczególnie na osoby poszkodowane w w wyniku toczących się działań wojennych i 

prześladowań, chcemy włączyć się w projekt Caritasu „Rodzina rodzinie”. Zgodnie z jego 

założeniami, parafia, wspólnota, rodzina pomaga konkretnej rodzinie z krajów, gdzie 

aktualnie trwają działania wojenne – szczególnie z Libii i Syrii. Jako pierwszy taką 

inicjatywę podjął już Ks. Arcybiskup Gądecki. 

 

7. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa wszystkich zebranych i błogosławieństwo 

udzielone przez Jego Eminencję Księdza  Proboszcza. 


