
Parafialny Komitet Organizacyjny - Wola Batorska 

Spotkanie: 08.04.2015 r., godz. 19.00 

Obecnych: 15 osób 

 

 

Podsumowanie, najważniejsze ustalenia: 

1. Budżet obywatelski, propozycje projektów PKO: 

 Projekt 1: "Piknik integracyjny + mecz towarzyski" - organizacja w lipcu 2016 

roku podczas przyjęcia gości z zagranicy, 

 Projekt 2: "Wydanie rozmówek w języku gości parafii wraz ze słownikiem" 

 Projekt 3: "Wydanie śpiewnika parafialnego ŚDM w języku polskim, 

angielskim i języku gości parafii", 

 Projekt 4: "Organizacja kursu językowego" 

 Rozważa się również połączenie w jeden projektów nr 2 i 3.  

2. Wolontariat Młodych: 

 Opiekun grupy: Monika Gądek 

 Spotkania grupy wolontariuszy w każdy trzeci piątek miesiąca po Mszy św., 

 Pierwsze spotkanie 15.05.2015 r. około godziny 19:00, 

 Adresowany do młodzieży powyżej 13 roku życia (za zgodą rodziców), 

 Wolontariusze rozliczają się przy pomocy kart czasu pracy, 

 Praca w wolontariacie kończy się uzyskaniem CERTYFIKATU. 

3. Niedziela ŚDM w Parafii: 

 Termin: 17.05.2015 r., 

 Modlitwa za kontynent europejski: parafianie losują kraj z Europy, za który  

w domu odmówią cząstkę różańca, 

 Wolontariusze odmawiają modlitwę wiernych, 

 W kościele pojawia się "licznik" mierzący czas pozostały do Światowych Dni 

Młodzieży, 

 Przed Mszą o godzinie 10:00 i 11:30 nauka śpiewu: 1 pieśń + refren hymnu 

ŚDM "Błogosławieni miłosierni". 

4. Majówka ŚDM: 

 Termin: trzeci piątek miesiąca 15.05.2015 r., 

 Koronka do Miłosierdzia Bożego w czterech językach: polskim, angielskim, 

niemieckim i włoskim. 



5. "Symbol Parafii": 

 Przygotowanie dla mieszkańców przypinki z logiem parafialnym, którą będą 

mogli założyć podczas odpustu parafialnego. 

6. "Dżem na ŚDM" 

 Koordynatorzy projektu: Bartłomiej Dąbroś, Jan Dąbroś, 

 W kolejnym numerze "Biuletynu" ogłoszenie konkursu na nazwę dżemu. 

7. Mapa Woli Batorskiej: 

 Lokalizacja zakwaterowania, 

 Lokalizacja bocianich gniazd jako symbolu wsi. 

8. Słownik, rozmówki: 

 Wydany dla rodzin, które zgłosiły gotowość przyjęcia pielgrzymów, 

 Dodatkowy nakład dla osób chętnych do nauki angielskiego, 

 Rozprowadzanie słowniczka: czerwiec 2015. 

 

 

 

 


