
VADEMECUM WYBORCY 
 
Zasady wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej określa ”Regulamin 

parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej”. 

 

Zgodnie ze „Statutem parafialnej rady duszpasterskiej”, oprócz członków z 

urzędu i mianowanych przez proboszcza, w skład Rady wchodzą osoby wybrane 

przez parafian w wyborach bezpośrednich.  

W skład naszej Rady wejdzie dziesięciu członków z urzędu, siedmiu z 

mianowania i ośmiu z wyboru.  

 

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom pełnoletnim 

zamieszkałym na terenie parafii. 

 

Kandydata do Rady Parafialnej ma prawo zgłosić każdy parafianin, a także 

każda grupa i wspólnota parafialna. Można to uczynić w terminie od 21 maja 

do 10 czerwca br. używając formularzy zgłoszeniowych dostępnych na furcie 

klasztornej. 

Kandydatem do Rady Parafialnej może być pełnoletni parafianin, który 

przyjął sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczy w życiu wspólnoty 

wiernych i jest znany z nienagannej postawy moralnej.  

 

11 czerwca – podanie listy kandydatów do publicznej wiadomości.  

Lista wyborcza do Rady zawierać będzie nazwiska kandydatów w porządku 

alfabetycznym i następujące informacje o kandydatach: imię, nazwisko, rok 

urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania (bez numeru domu – w myśl ustawy o 

ochronie danych osobowych). 

 

18 czerwca – dzień wyborów. 

Głosowanie odbędzie się po każdej Mszy św., także w sobotę 17 czerwca po 

Mszy św. wieczornej. 

Każdy z głosujących wybierze spośród przedstawionych na karcie wyborczej 

kandydatów dwa nazwiska, stawiając przy nich znak „X”.  

Jeśli na karcie wyborczej głosujący zaznaczy więcej niż dwa nazwiska, tylko 

dwa pierwsze będą uwzględnione przy podsumowaniu wyników wyborów.  

Głosy oddane na osoby, które nie figurują na liście wyborczej, będą uznane za 

nieważne. 

Po oddaniu głosu wierni złożą karty wyborcze w urnie przed głównym wejściem 

do bazyliki. 

Głosowanie zakończy się po Mszy św. o godz. 20:00. 

 

25 czerwca – ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej kadencji 2017-22 



 

 

W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności 

przeprowadzonych wyborów można będzie w ciągu dwóch tygodni od dnia 

wyborów złożyć odwołanie do kanclerza kurii metropolitalnej. 
 


