„Z prac tymczasowej Rady Parafialnej...”
Dodatek do numeru „Naszej Parafii” z czerwca 2013
Ostatni okres działalności Rady skoncentrowany był wokół spraw
związanych ze wprowadzeniem w urząd nowo wybranego
proboszcza, ks. dra Dariusza Chwastka. Do spraw tych należy
przeprowadzenie remontu mieszkań służbowych w domu
parafialnym. Mieszkanie nr 2, zwolnione przez naszego
dotychczasowego proboszcza administratora ks. Marcina Kotasa,
zostało wyremontowane.
Pani Kornelia Pilch już się do niego przeprowadziła. Należy zauważyć,
że zgodnie z deklaracją pani Kornelii, koszt tego remontu został przez
nią pokryty praktycznie w całości. Wyjątkiem są nowe drzwi
wejściowe do obu mieszkań, które zamówiliśmy dla ujednolicenia
takie same. Obecnie remontowane jest intensywnie mieszkanie nr 1.
tzw. proboszczowe, co daje się odczuć boleśnie (szczególnie w uszy)
podczas odbywających się planowo spotkań parafialnych. Niestety
zakres robót wcześniej ustalony okazał się niewystarczający. Okazało
się, że dotychczasowa instalacja elektryczna nie spełnia obecnie
obowiązujących wymogów ochrony przeciwporażeniowej (przewody
dwużyłowe, brak tzw. różnicówki itp.). Zaszła konieczność jej wymiany
w całości. W związku z tym przewidywany pierwotnie termin
wprowadzenia się do nas pastorostwa Chwastków nieco się opóźni,
liczymy, że uda się tego dokonać przed końcem lipca.
W niedzielę 9 czerwca 2013 roku o godzinie 16.00 (szesnastej) odbyło
się uroczyste nabożeństwo, w którego trakcie nastąpiła tzw.
„instalacja” nowego proboszcza, czyli wprowadzenie go w ten urząd.
Wprowadzenia dokonał Biskup Diecezjalny ks. Jan Cieślar, zaś
asystentami byli ks. radca Marcin Undas, oraz rektor Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej ks. prof. dr Bogusław Milerski.
Pomimo prawdziwego oberwania chmury i zatopienia niektórych
arterii dojazdowych do Warszawy, zdecydowana większość
zaproszonych gości oficjalnych dotarła na czas, choć niektórzy
dosłownie w ostatnim momencie.
Dla wszystkich parafian i gości obecnych na nabożeństwie po

zakończeniu uroczystości był przygotowany „demokratyczny”
poczęstunek w formie znanej nam z tzw. święta parafialnego, to
znaczy potrawy z grilla, własnoręcznie wykonane sałatki, kawa,
herbata, ciasta i napoje zimne,
Tymczasowa Rada Parafialna składa serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie całej
uroczystości, jak również posprzątanie po niej – co nie mniej ważne.
Ponieważ byłem proszony o niewymienianie nazwisk „bo kogoś się
pominie i się obrazi” więc powtarzam: WSZYSTKIM AKTYWNYM
BARDZO, BARDZO DZIĘKUJEMY.
W środę 12 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie tymczasowej
Rady Parafialnej w nowym składzie, to jest z ks. Dariuszem
Chwastkiem. W obecności ks. bpa Jana Cieślara nowy proboszcz
przejął protokolarnie Parafię od swego poprzednika ks. Marcina
Kotasa.
Na posiedzeniu omówiono sprawy bieżące związane z przekazaniem
Parafii oraz wyzwania, jakie stoją przed Parafią. W szczególności
omówiono sytuację, w jakiej znalazła się Parafia po rozpoczęciu przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych robót budowlanych związanych
z parkingiem, na działce gruntu, przez którą prowadzi obecny dojazd
od strony ulicy Batorego.
Profesjonalny pełnomocnik, mec. Dębowski, któremu Rada zleciła
poprowadzenie tej sprawy, doręczył do właściwych organów
stosowne wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego, jak
również wystąpił o sądowy nakaz wstrzymania robót budowlanych.
Sytuacja jest „dynamiczna”, czekamy na rozwój wypadków.
W związku z niezgłoszeniem się wymaganej prawem
kościelnym liczby kandydatów do gremiów parafialnych
wybory zaplanowane na niedzielę 23 czer wca nie odbędą
się, odbędzie się zwykłe Zgromadzenie Parafialne.
Szczegóły w informacji Rady dot. wyborów.

Warszawa, 16 czerwca 2013 r.

Informacja tymczasowej Rady Parafialnej
w sprawie wyborów:
Szanowni Państwo, na początek przypomnę kilka terminów:
Jak państwo wiedzą, kadencja obecnej tymczasowej Rady Parafialnej
wygasa
z dniem 11 lipca bieżącego roku. (§ 35 p. 4; §31. p. 2-3 Regulaminu
Parafialnego, dalej w skrócie Reg. Par.)
W związku z tym na majowym posiedzeniu Rady wyznaczyliśmy (§22
p. 2 Reg. Par.) termin Zgromadzenia Parafialnego, na którym mamy
dokonać wyborów do gremiów parafialnych na dzień 23 czerwca b.r.
Ogłoszenia o terminie wyborów podawane były od dnia 12 maja.(§ 23
p. 1 Reg. Par. – najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem).
Tydzień temu upłynął ostateczny termin zgłaszania kandydatów.( § 24
p.1 Reg. Par.).
Dzisiaj, na tydzień przed terminem wyborów ( § 24 p. 3 Reg. Par.)
Rada Parafialna jest zobowiązana ogłosić listę zgłoszonych
kandydatów. Stanowi ona załącznik do niniejszej Informacji.
Do Rady Parafialnej zgłoszono 6 osób świeckich, a potrzebnych jest 7
członków + 2 zastępców, razem minimum 9 kandydatów.( § 20 p. 2 b
(6-25), § 23 p. 2, § 24 p. 4 Reg. Par.)
Do Komitetu Parafialnego zgłoszono 17 osób, a potrzebna jest
3-krotna ilość członków Rady (wraz z proboszczem) czyli 3x 8=24
kandydatów ( § 17 p. 2 Reg. Par.)
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 2 osoby, a potrzeba min. 3 osób.(§
40 p. 2 Reg. Par.). Ponadto jedna z kandydatek zgłoszona do Komisji
Rewizyjnej jednocześnie została zgłoszona do Komitetu Parafialnego.
Wybory do wszystkich trzech gremiów parafialnych odbywają się
jednocześnie (§ 22 p.1 Reg. Par.).
W związku z powyższym, na podstawie § 35 p. 3 Regulaminu
Parafialnego, tymczasowa Rada Parafialna podjęła uchwałę o złożeniu
wniosku, za pośrednictwem Rady Diecezjalnej, o ponowne
mianowanie przez Konsystorz tymczasowej Rady Parafialnej, na czas
do końca grudnia bieżącego roku.
Uchwała była konsultowana z Biskupem Diecezjalnym i z członkami
konsystorza. Wniosek został już złożony. Z jednej strony to źle, że nie

potrafiliśmy wyłonić wymaganej prawem kościelnym liczby
kompetentnych
i
zaangażowanych
parafian,
zdolnych i chcących przyjąć odpowiedzialność za naszą wspólnotę.
Z drugiej strony to dobrze, gdyż znane nam jest oczekiwanie wielu
parafian, aby wybory do gremiów parafialnych odbyły się dopiero po
kilku miesiącach od wprowadzenia w urząd nowego proboszcza, ks.
dra
Dariusza
Chwastka.
Czas ten pozwoli wzajemnie poznać się nowemu proboszczowi
i parafianom, w tym przyszłym kandydatom do Rady, Komitetu
i Komisji Rewizyjnej.
W związku z niemożliwością przeprowadzenia wyborów
w wyznaczonym terminie, uchwały Komitetu i Komisji Rewizyjnej
o samorozwiązaniu się z datą 22 czerwca tracą ważność, i tak
Komitet, jak i Komisja Rewizyjna w obecnym składzie działają nadal.
Podkreślam, odwołane są wybory, ale Zgromadzenie Parafialne
odbędzie się, tak jak zaplanowano. Będzie tylko jeden merytoryczny
punkt porządku obrad Zgromadzenia, podjęcie uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości (w drodze spadku) po pani Ingeborg Krinke.
Jest to wymóg formalny – obliguje nas do tego § 12 p. f Regulaminu
Parafialnego, który mówi, że nabycie, zbycie lub zamiana
nieruchomości przez Parafię wymaga uchwały Zgromadzenia
Parafialnego.
Sekretarz tymczasowej Rady Parafialnej
Paweł Niemczyk

Drodzy czytelnicy,
przekazuję Państwu ostatni - przedwakacyjny numer „Naszej Parafii”.
Następnym razem spotkamy się ponownie we wrześniu. Przed nami
kilka pomysłów m.in. uruchomienie biblioteczki parafialnej.
Do pomocy przy jej organizacji i rozbudowie księgozbioru zgłosiło się
kilka osób, za co im z serca dziękuję. Życzę Państwu miłych wakacji
i ponownego, wspólnego spotkania na stronach naszego pisma.
Adam Golański

