St. Josef katolske menighet
Haugesund
Referat fra møte i menighetsrådet – 26.04.2018
Tilstede: p. Joseph Lam Cong Luong, Barbara Buczynska, Petter Steen jr., Lech Czerwinski, Paulina Olbrys,
Trong Dinh Tran, Ketirense Kalstveit.
Forfall: p. Oskaras Volskis, Gemma Gina Heggebø, Dorota Wachura,
Sekretær: Aida Cano
Saksliste:
Sak 1 Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.
Sak 2 Info fra p. Joseph:
 Pater Oskaras skal ha ferie fra 12.06 – 19.07 og han skal tilbake for helgen lørdag 07.august og søndag
08.august.
 På Pinsesøndag den 20.mai skal nybakt pastor Sigurd Sverre Stangeland feire sin premissmesse og
Premissvelsignelse(man får avlat). For å få Avlat må man skrifte, be Credo og Pavens intensjoner og å
delta i Messen.
 Pater Joseph skal ha ferie fra 17.juli til 17.august.
 Hans Einar Johansen har satt JA til å sitte i HØR som St. Josef menighets representant.
 P. Joseph informerte at han skal til Oslo i juni for å ha et obligatorisk møte hos OKB for å snakke om
eiendommene.
Sak 3 Info fra p. Oskaras:
 Han var ikke til stede.
Sak 4 Info fra menighetssekretær: Ingen informasjon.
Sak 5 Info. Fra Trong etter PRO vårmøte ved Mariaholm, 21-22.april.2018.
 Se etter PRO vårmøtes referat.
 Petter anbefaler å be til OKB for et kurs om hvordan man bør beskytte viktig informasjon i
menigheten.
Sak 6




Menighetsråds valg for perioden 2018-2020.
Trong informerte at han har funnet noen personer til valg komiteen.
Valg dato: 10. juni etter Søndag Messe.
Det blir kunngjort at den som øsker det kan melde seg frivillig som kandidat.

Sak 7 Eventuell:
Konfirmasjon -2018:
 Petter foreslo at Konfirmanters liste blir opplastet på nettsiden og annonsere på avisen.
 Konfirmanter og foreldre - Dugnad (vasking og rydding av kirken og menigheten) 05.mai kl.10
 Øvelse dato til konfirmanter: 12.mai kl.13, 21.mai og 25.mai etter Kveldsmessen.







Kristi legeme og blod fest:
3.Juni: Feriering av Kristi Legeme og Blod. Vi skal forsøke leie Skåre kirke som har bedre plass en vår
kirke.
Pater Joseph vil gjerne få hjelp fra den polske gruppen for å lage noen alter(stasjoner) for prosesjon
etter Messen.
Prosesjons alter(stasjoner) kan bli: 1. By parken, 2. Fiskerne, 3.Setein parken, 4. Rådhusplassen og 5.
St. Josef kirken.
Petter hjelper med å søke tillatelse for å gå i prosesjon etter Kristi Legeme og blods Messen og
parkerings tillatelse i Haraldsgata ved søndagers messe.
Paulina vil forsøke å ha et korps under prosesjon.

Ny møtes dato: Torsdag 31.mai. kl.19
Referent:
Aida Cano 22.03.2018

