
Sprawozdanie ze spotkania Przewodniczących Duszpasterskich Rad Parafialnych 

                                   Odbytego w dniu 17 grudnia na Jasnej Górze. 

                  Spotkanie Parafialnych Rad Duszpasterskich arch. Częstochowskiej 

 zainaugurowała Msza św. pod przewodnictwem abp. metropolity Wacława Depo i z udziałem 
bp. pomocniczego Andrzeja Przybylskiego. 

 W arch. częstochowskiej w listopadzie odbyły się w parafiach nowe wybory i nowo wybrani 
członkowie rad pielgrzymowali w dniu 17 grudnia na Jasną Górę. 

Obecni również byli ks. Dyr. Wydz. Duszpasterskiego Andrzej Kuliberda oraz. Ks. Adam Polak 
sekretarz wydziału duszpasterskiego kurii Metropolitarnej. 

 
Podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, abp Wacław Depo dokonał zawierzenia Maryi cyt. 
„wszelkiego rodzaju reform i dokonań, które będą naszym udziałem, za które będziemy brać 
odpowiedzialność wobec Boga i wobec społeczności, i tych którzy przyjdą po nas”. 

„- Matko Kościoła w duchu św. Jana Pawła II, który nauczył nas, że zawierzenie siebie oznacza 
osobistą odpowiedź na miłość, chcemy odnosić się do Ciebie o uproszenie darów Ducha 
Świętego zawsze aktualnych wobec wyzwań i wymagań, które przed nami stawia świat i 
wszelkiego rodzaju jego propozycje”. 

Po mszy św. przedstawiciele Parafialnych Rad Duszpasterskich wraz z biskupami i księżmi udali 
się do Sali Papieskiej.  

Po modlitwie na Anioł Pański zostały wygłoszone konferencje   m.in. o wierze w Kościół, ale 
także o tym jakie są kompetencje i zadania rad. 

Na wstępie abp. Wacław Depo zwrócił uwagę na kilka spraw min. na bardzo niską frekwencję 
wiernych w kościołach. Przed pandemią było to 18% a obecnie nawet bywa, że 8% Polaków, 
którzy się przecież deklarują w 90%, jako wierzący katolicy.  

Biskup Wacław Depo stwierdził, że celem rad duszpasterskich jest odnalezienie drogi dotarcia 
do sakramentów Św. 

Następnie wspomniał o bardzo niebezpiecznych trendach, które już zostały głośno 
wypowiedziane: 

- o ideologiach stanowiących zagrożenie w szkołach, 

- lekcjach nauki religii wyłączonych z budżetu miasta 

- pierwsza spowiedź w wieku 16 lat 

Zakończył stwierdzeniem, że rady mają mieć przesłanie ożywiania wiary. 

Ks. biskup Andrzej Przybylski w swojej konferencji powiedział, że kościół nie jest organizacją- 
nie wolno nam o tym zapominać,- którą można urządzać po swojemu.  Nie jest organizacją 
polityczną z elektoratem, czy socjologiczną, na którą można spojrzeć jak na społeczność, ani 
psychologiczną z chęcią tworzenia emocjonalnej wspólnoty. Przywołał słowa Papieża 
Benedykta, że: „najwięcej zamieszania jest z kościołem”. 



  

W dalszej wypowiedzi biskup powiedział, że każdy z nas ma inne spojrzenie na kościół i chce go 
urządzać po swojemu. Na kościół mamy spojrzeć jak Chrystus, jest on ustanowiony przez Boga, 
konstytuuje go. 

Błędne jest rozumienie, że kościół jest tych, którzy łożą na niego, dbają o niego, budują. 

Nie jest też ani papieża, biskupa, proboszcza. Każdy z nas ma tam swoje miejsce, ale świątynia 
należy tylko do Boga. 

Mamy przyciągać ludzi nie do organizacji kościoła, ale do Eucharystii. 

Ks. dyr. Andrzej Kuliberda nawiązał natomiast w swojej wypowiedzi o odbudowaniu kościoła do 
Św. Franciszka z Asyżu, który też na początku podejmował zgoła inne, choć ważne decyzje.  

I my również, łatwo się angażujemy i rozmawiamy o sprawach finansowych, materialnych, 
natomiast mamy zadanie zadbać o: 

1. Ewangelizację – zadbać o formę przeprowadzania sakramentów, przepowiadanie 
Słowa, dawać ks. ocenę np. za kazanie, przeprowadzanie misji 

2.  
3. Uświęcanie - pomysły na upiększanie liturgii 

 
4. Pasterzowanie – model funkcjonowania parafii, był dobry 30 lat temu, wymagana jest 

reorganizacja. 
 

W pasterzowaniu jest zawarta funkcja charytatywna, potrzebne są częste spotkania jak 
również warsztaty czy rekolekcje. 

Ks. Adam Polak, sekretarz wydziału duszpasterskiego, podkreślił, że rada to organ doradczy 
proboszcza. W jej skład wchodzą trzy grupy osób: członkowie z urzędu, czyli proboszcz, 
wikariusze, katecheci również organista i kościelny, reprezentanci ruchów tzw. z nominacji a 
trzecia to członkowie z wyboru. 

Rada to gremium, które zapewnia ciągłą współpracę między prezbiterem w jego własnym 
apostolstwie z ludźmi świeckimi i nie tylko. Jest to organ doradczy a nie decyzyjny. Ma pomagać 
proboszczowi w rozeznawaniu potrzeb duszpasterskich i ewangelizacyjnych w parafii. Rada nie 
jest też po to, by przegłosowywać cokolwiek, żeby podejmować decyzje, co najważniejsze może 
przejawiać pewne inicjatywy o nich dyskutować z proboszczem-zaznaczył ks. 

Przypomniano, że rada nie jest po to by kierować parafią ma jednak głos doradczy w 
potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie rady mają docierać do parafian stojących z 
dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada powinna omawiać problemy materialno-
gospodarcze parafii mające bezpośredni związek np.: kościół i jego otoczenie, kaplice i jego 
pomieszczenia i obiekty parafialne. 

Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków rady dojrzałości duchowej i 
odpowiedniego poziomu odpowiedniej wiedzy religijnej, to powinni oni stale pogłębiać życie 
wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje. 

 



 

Ksiądz Adam Polak poruszył więc bardzo ważny temat: 

- formacji i poddanie się temu jak nas widzi sam Jezus. 

Mamy wykonać osobistą pracę nad sobą np. modlitwa, adoracja, ruchy, wspólnoty, „Ruch 
Światło Życie” „Domowy Kościół”,” Szkoła Nowej Ewangelizacji” Droga Neokatechumenalna, 
dociekanie kim jest Chrystus tzw. samo formacja. 

Przekazał, że w tej 5-cio letniej kadencji będą przeprowadzane różne sposoby formacji do 
pogłębiania natury kościoła. Na wiosnę są planowane spotkania formacyjne, warsztaty w 
regionach. 

Spotkanie zakończyło błogosławieństwo ks. biskupa Andrzeja Przybylskiego. 

 

Na spotkaniu obecni byli członkowie zarządu PRD z Parafii Św. Józefa 

Przew. Piotr Kaczmarek 

Tomasz Akulicz 
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