St. Josef katolske menighet
Haugesund
Referat fra møte i menighetsrådet – 29.05.2017
Tilstede: p. Joseph Lam Cong Luong, p. Oskaras Volskis, Trong Dinh Tran, Petter Steen jr., Barbara
Buczynska, Juanita Oide, Paulina Olbrys, Lech Czerwinski
Forfall: Ketirense Kalstveit, Dorota Wachura.
Sekretær: Aida Cano
Saksliste:
Sak 1 Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.
Sak 2 Generell informasjon:
 P. Joseph informerte at dugnaden gikk bra. Loftet blir tatt ved en annen anledning. Han
vil bevare verdige historiske ting.
 P. Oskaras informerte at han ønsker å besøke Sunde/Valen, Odda og Stord men han
ønsker å reise bare til et sted i dagen. Akkurat nå besøker han to steder i dagen. Han
mener at dette er veldig tung og han vil komme med et forslag etter sommeren.
 Kristi legeme og blod messe(18.06.2017):
- Vi skal i prosesjon etter messen.
- Paulina er ansvarlig for å organisere jenter som skal kaste blomsterblader og
gutter som skal ringe bjellene. Den polske gruppen blir invitert til å dele med
oss denne fine tradisjonen.
- Peter vil hjelpe med å søke politi tillatelse for å gå i prosesjon i byen.
- Trong finner folk for å hjelpe med å signalisere trafikken under prosesjonen.
- Peter/Pater Joseph sørger for at organisten få lov til å øve i Vår Frelsers kirken
før den dagen.
 Visnes:
- Messe lesninger blir tatt på norsk og på polsk. Sangene blir på flere språk.
- Den filippinske gruppen ble spurt om de kan danse under offergaven.
- Trong tar ansvar for å bære lydanlegningen.
- Trong sørger for å ha kull og å organisere noen spill for barn.
- Den polske gruppen tar være på å fyre grillene.
Sak 3 Caritas Arbeider
Trong informertet at 22.05.17 møtet frivillinger for informasjonsmøte. Caritas gruppen ble oppnadet
som nedenfor nevnt.
Leder: Tina Vuong
Sekretær: Andrea Skortein.
Kaserer: Esperance Kashala Abotnes
Frivillig: Hilda Mbange Hage.
Denne gruppen skal arbeide frivillig i asylmottak som første oppgaver.
Sak 4 Diverse:
 Lech skal finne en person som kan hjelpe med kirke oppussing..

Neste møte:
- Torsdag 24.august kl 19.00

Referent:
Aida Cano
29.05.2017

