
Strona | 1  
 

Protokół ze spotkania  

Rady Parafialnej z Kleszczowa 

  
1. Spotkanie Proboszcza z Rada Parafialną odbyło się 8 września 2022 roku w Domu Zakonnym  

w Taciszowie o godzinie 19:00. Obecnych było czterech członków Rady Parafialnej. 
2. Proboszcz po zapoznaniu się  z obecnymi na spotkaniu członkami Rady,  poprosił o przedstawienie 

listy wszystkich członków. Ze względu na wielokrotną już nieobecność kilku członków Rady oraz na 
długi czas jaki minął od ostatnich wyborów do Rady, proboszcz poddał pod dyskusję konieczność 
zorganizowania nowych wyborów członków Rady Parafialnej wiosną przyszłego roku. Radni obecni 
na spotkaniu wyrazili zgodę na tę propozycję.  

3. Spotkanie i dyskusją dotyczyła życia parafialnego, ogólnej sytuacji oraz duszpasterstwa, zwłaszcza 
związanego ze wspólnotą gromadząca się wokół kościoła filialnego w Kleszczowie.  

4. W kwestiach dotyczących życia duchowego i wspólnotowego parafii poruszono następujące 
kwestie: 

A. W pierwszej kolejności proboszcz poprosił o przedstawienie ewentualnych propozycji i trosk 
związanych z funkcjonowaniem parafii. Przedstawił również swoje spojrzenie na sprawy 
związane z funkcjonowaniem parafii jako wspólnoty, konsultując z Radą kwestię zmiany 
godziny nieszporów niedzielnych. Ze względu na to, że nieszpory są odprawiane w Taciszowie, 
Rada z Kleszczowa nie chciała  decydować w tej kwestii, nie zgłaszając jednak przeciwskazań.  

B. Proboszcz zasygnalizował potrzebę uporządkowania postaw liturgicznych w czasie Mszy 
świętej, a także ujednolicenia niektórych modlitw, dostosowując je do ogólnie panującego 
porządku w Kościele w Polsce. Rada w tej kwestii wyraziła zgodę, tym bardziej że ze względu 
na przyjeżdżających gości, a także wyjazdy do innych parafii, można zauważyć rozbieżność w 
wielu postawach, zwłaszcza po przeistoczeniu. Proboszcz poinformował, że z nowym rokiem 
liturgiczny spróbuje podjąć się tego zadania razem ze wspólnotą pozostałych ojców. Rada 
zaaprobowała tę propozycję ze zrozumieniem.   

C. Proboszcz przedstawił również propozycję celebrowania nabożeństw fatimskich w sposób 
bardziej uroczysty.  Dzień fatimski od przyszłego roku, będzie obejmował uroczystą Mszę 
świętą, Różaniec i procesję z małą figurą fatimską, a całość zakończy się Apelem Jasnogórskim.  

5. W kwestiach materialnych proboszcz poruszył następujące sprawy: 

A. Proboszcz przedstawił problem związany z ogrzewaniem gazowym. Ze względu  na ogólną 
trudną sytuację rodzin, nie zdecydowano się podnieść wysokości składki na gaz. Jeżeli jednak 
za zebraną kwotę, ilość gazu jaką  można będzie zakupić nie wystarczy na cały sezon grzewczy, 
wtedy ogrzewanie zostanie wyłączone, albo ogłosi się kolejną zbiórkę. Rada przyjęła to ze 
zrozumieniem 

B. Przedyskutowano również kwestię cmentarza, zwłaszcza dotyczącą części na której nie ma 
grobów i rosnącej tam wysokiej trawy, do której skoszenia zgłosiło się już kilku parafian. 
Przedyskutowano również kwestie dotyczące wywozu śmieci i sprzątania cmentarza przed 
uroczystością Wszystkich Świętych. 

C. Z potrzeb dotyczących Kościoła w Kleszczowie proboszcz wyraził świadomość potrzeby 
wymiany uszkodzonych drzwi z kapliczki, prosząc o pomoc w znalezieniu dobrego wykonawcy 
tych drzwi. Również wspomniał o potrzebie wymiany tablicy rozdzielczej w zakrystii kościoła 
w Kleszczowie.  

D. Rada zwróciła również uwagę na potrzebę wymiany gumowej wykładziny na chórze  
w kościele. Proboszcz odnotował tę propozycję, obiecując wzięcie pod uwagę tej inwestycji 
po zorientowaniu się w kosztach  i zebraniu odpowiedniej sumy.  

E. Następnie proboszcz przedstawił sytuację materialną związaną z potrzebą spłaty wkładu 
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własnego w ramach dofinasowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
a związaną z termoizolacją budynku klasztoru i Kościoła w Taciszowie. Poinformował  
o konieczności zorganizowania raz w miesiącu tzw. kolekty inwestycyjnej przeznaczonej w 
części na powolne spłacanie tego wkładu, a w części odkładaną na realizację potrzeb 
remontowych w kościele w Kleszczowie.  

F. Przedstawiona została również propozycja zwiększenia składki na kwiaty. Proboszcz z obawą 
podszedł do tej propozycji, nie chcąc obciążać jeszcze bardziej pań które i tak poświęcają swój 
czas na sprzątanie Kościoła. Postanowił ewentualnie dokładać do kwiatów z kasy parafii. 
Ponieważ na spotkaniu z Radą parafialną z Taciszowa padła propozycja umieszczenia  
w Kościele dodatkowej skarbonki na kwiaty, Proboszcz postanowił aby i w Kleszczowie 
umożliwić innym parafianom złożenie ofiar na piękne udekorowanie naszych kościołów. 

6. Na koniec proboszcz poprosił o dalszą owocną współpracę i zaangażowanie zarówno w życie 
parafialne jak i pomoc w dbaniu o dobra materialne czyli Kościół w Kleszczowie, cmentarz i ich 
otoczenie. Po luźnej rozmowie i modlitwie spotkanie zakończyło się w przyjaznej atmosferze. 

  
  
  

 Protokół ze spotkania  

Rady Parafialnej z Taciszowa 

  
  
1. Spotkanie Proboszcza z Rada Parafialną odbyło się 12 września 2022 roku w Domu Zakonnym  

w Taciszowie o godzinie 19:00. Obecnych było dziewięciu członków Rady Parafialnej. 
2. Proboszcz po zapoznaniu się z obecnymi na spotkaniu członkami Rady, poprosił  

o przedstawienie listy wszystkich członków. Na spotkaniu obecni byli prawie wszyscy członkowie. 
Ze względu jednak na długi czas jaki minął od ostatnich wyborów do Rady, proboszcz poddał pod 
dyskusję konieczność zorganizowania nowych wyborów członków Rady Parafialnej wiosną 
przyszłego roku.  Radni obecni na spotkaniu wyrazili zgodę na tę propozycję.  

3. Podobnie jak na spotkaniu Rady z Kleszczowa, na początku dyskusja dotyczyła życia parafialnego, 
ogólnej sytuacji oraz duszpasterstwa, zwłaszcza związanego ze wspólnotą gromadząca się wokół 
kościoła filialnego w Taciszowie.  

4. W kwestiach dotyczących życia duchowego i wspólnotowego parafii poruszono  kwestie: 
A. W pierwszej kolejności proboszcz poprosił o przedstawienie ewentualnych propozycji  

i trosk związanych z funkcjonowaniem parafii. Przedstawił również swoje spojrzenie na 
sprawy związane z funkcjonowaniem parafii jako wspólnoty, konsultując z Radą kwestię 
zmiany godziny nieszporów niedzielnych. Ze względu na podzielone opinie, co do zmiany 
godziny nieszporów ostatecznie zaakceptowano kompromis polegający na tym, że w 
zwykłe niedziele w ciągu roku , zostaną one na próbę przeniesione na godz. 17:30, przed 
Mszą wieczorną. Na zwykłych nieszporach niedzielnych jest bardzo mało wiernych. 
Zmiana daje  nadzieję, że ludzie przychodząc na wieczorną msze może również poczują 
potrzebę włączenia się w tę piękną modlitwę popołudniowa Kościoła. Postanowiono 
jednak, że nabożeństwa różańcowe, majowe, nieszpory świąteczne czy inne uroczyste 
nabożeństwa będą nadal odprawiane o godzinie 15:00. 

B. Podobnie jak na spotkaniu z Radą z Kleszczowa proboszcz również zasygnalizował 
potrzebę uporządkowania postaw liturgicznych w czasie Mszy świętej, a także 
ujednolicenia niektórych modlitw, dostosowując je do ogólnie panującego porządku  
w Kościele w Polsce.  Rada w tej kwestii wyraziła zgodę, tym bardziej że ze względu na 
przyjeżdżających gości, a także wyjazdy do innych parafii, można zauważyć rozbieżność 
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w wielu postawach, zwłaszcza po przeistoczeniu. Proboszcz poinformował, że z nowym 
rokiem liturgiczny spróbuje podjąć się tego zadania razem ze wspólnotą pozostałych 
ojców. Rada zaaprobowała tę propozycję ze zrozumieniem.   

C. Proboszcz przedstawił również propozycję celebrowania nabożeństw fatimskich  
w sposób bardziej uroczysty.  Dzień fatimski od przyszłego roku, będzie obejmował 

uroczystą Mszę świętą, Różaniec i procesję z małą figurą fatimską, a całość zakończy się 
Apelem Jasnogórskim.  

D. W kwestiach dotyczących życia parafialnego poproszono proboszcza, aby informować 
również w niedzielnych ogłoszeniach o zmarłych parafianach z obu części parafii, 
ponieważ nie zawsze taka informacja docierała do wszystkich. Proboszcz zobowiązał się 
przekazywać taką informację.  

E. Przedyskutowano również problem pogrzebów, wyrażając pragnienie powrotu  
do pieszych konduktów żałobnych na cmentarz w Taciszowie. Postanowiono jednak 
pozostawić tę kwestię do wyboru rodzinie zmarłych. Proboszcz wyraził jednak chęć 
powrotu do rozpoczynania pogrzebów w Taciszowie pierwszą stacją w naszej kaplicy 
przedpogrzebowej. Poproszono również by w przypadku przejazdu samochodami na 
cmentarz, wcześniej informować o tym parafian, przy ogłaszaniu pogrzebu, tak aby mogli 
przygotować sobie odpowiedni transport na cmentarz. 

5. W kwestiach materialnych proboszcz poruszono z kolei następujące sprawy:  
A. Proboszcz przedstawił sytuację materialną związaną z potrzebą spłaty wkładu własnego  

w ramach dofinasowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,  
a związaną z termoizolacją budynku klasztoru i Kościoła w Taciszowie. Poinformował  
o konieczności zorganizowania raz w miesiącu tzw. kolekty inwestycyjnej przeznaczonej 
w części na powolne spłacanie tego wkładu, a w części odkładaną na realizację bieżących 
potrzeb remontowych, takich jak wymalowanie kościoła po obecnych remontach. 

B. Przedyskutowano również kwestie dotyczące wywozu śmieci i sprzątania cmentarza 
przed uroczystością Wszystkich Świętych oraz przycięcia nisko zwisających gałęzi z drzew 
rosnących na cmentarzu. Rada poprosiła również o zakupienie nowych ławek  
na cmentarz w Taciszowie, ze względu na już zły stan starych ławek.  

C. Podobnie jak w Kleszczowie poruszono problem składek na kwiaty, sugerując zamieścić  
w kościele dodatkową skarbonkę na kwiaty, aby i osoby niesprzątające miały możliwość 
przyczynienie się do upiększania naszych kościołów. 

D. Rada wyraziła dezaprobatę co do zlikwidowania opłat za ławki w kościele podkreślając,  
że był to zawsze jakiś dodatkowy wpływ do kasy parafialnej. Ze względu na to, że 
proboszcz nie był zwolennikiem zmiany wcześniej podjętej decyzji, Rada prosiła by 
chociaż zaapelować o dobrowolność w kwestii opłat za ławki nie zobowiązując nikogo, 
ani nie zniechęcając do kontynuowania tej praktyki. 

E. Na zakończenie spotkania poproszono, aby zorganizować spotkanie Rady z szefem firmy 
pogrzebowej Quo Vadis, co proboszcz zobowiązał się zorganizować w odpowiednim dla 
obu stron czasie. 

6. Na koniec proboszcz poprosił o dalszą owocną współpracę i zaangażowanie zarówno w życie 
parafialne jak i pomoc w dbaniu o dobra materialne czyli Kościół w Taciszowie, cmentarz  
i ich otoczenie. Po luźnej rozmowie i modlitwie spotkanie zakończyło się w przyjaznej atmosferze. 

  

  
 


