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WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ 

POLSKIEJ PARAFII KATOLICKIEJ MONACHIUM 

25 lutego 2018 r., niedziela 

 
Czym jest Rada Parafialna? 
Rada Parafialna jest uznanym przez biskupa diecezjalnego organem służącym wsparciem i radą proboszczowi w 
sprawach duszpasterskich wspólnoty parafialnej. Jest również, w rozumieniu dokumentów Soboru Watykańskiego 
II, wzięciem przez świeckich współodpowiedzialności za życie wspólnoty w obszarach głoszenia Ewangelii, 
liturgii i służby chrześcijańskiej, z zachowaniem oczywiście kompetencji duszpasterza wynikających z pełnienia 
urzędu pasterskiego w Kościele katolickim. 
 
Kto może kandydować w wyborach? 

- każdy należący oficjalnie do Polskiej Parafii Katolickiej Monachium katolik (a więc znajdujący się na liście 
katolików archidiecezji Monachium – Freising), który cieszy się pełnią praw w Kościele katolickim i ukończył 16 
rok życia; 
- wierny objęty działalnością duszpasterską Polskiej Parafii Katolickiej Monachium (tj. miasto Monachium i 
okolice). 
 
Jak można zgłosić swoją kandydaturę? 
Kandydaturę zgłasza się na formularzu zgłoszeń. Należy dokładanie wypełnić 2 strony, zebrać 6 czytelnych 
podpisów wśród osób popierających kandydaturę, a posiadających prawo wyborcze czynne w tych wyborach, i 
złożyć do niedzieli 28 stycznia 2018 r. w biurach parafialnych naszej parafii w kopercie zaadresowanej: Komisja 
Wyborcza lub oddać członkowi Komisji Wyborczej. Każda osoba składająca formularz zgłoszenia kandydatury 

do wyborów otrzyma potwierdzenie złożenia tego formularza. 

 
Komisja Wyborcza rozpatrywać będzie formularze kandydatów poprawnie wypełnione. 
 
Kto może wybierać? 
Wierni należący do naszej wspólnoty parafialnej, którzy ukończyli 14 rok życia. 
 

Gdzie odbędą się wybory? 
Po wszystkich nabożeństwach w pomieszczeniach przygotowanych przez Komisję Wyborczą. 
 
Skład Komisji Wyborczej: 
 

z urzędu: 
o. Stanisław Pławecki  - jako proboszcz 
 
z wyboru: 
Andrzej Halemba  - przewodniczący 
Ewelina Miśkowiec  -  wiceprzewodnicząca 
Joanna Lange   - sekretarz 
Andrzej Kotara   - członek komisji 
Andrzej Majchrzak  - członek komisji 
Alina Richter   -  członek komisji 
 
Zapraszamy do kandydowania, służenia swoimi siłami i zdolnościami wspólnocie parafialnej oraz do licznego 
udziału w głosowaniu! Będzie to znakiem naszego zainteresowania Polską Parafią Katolicką Monachium i jej 

sprawami. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Komisja Wyborcza. 
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