St. Josef katolske menighet
Haugesund
Referat fra møte i menighetsrådet – 24.08.2017

Tilstede: p. Joseph Lam Cong Luong, p. Oskaras Volskis, Trong Dinh Tran, Paulina Olbrys,
Dorota Wachura.
Forfall: Ketirense Kalstveit, Petter Steen jr., Barbara Buczynska, Juanita Oide, Lech Czerwinski.
Sekretær: Aida Cano

Saksliste:
Trong takket til Juanita Oide for at hun har vært representant for den filippinske gruppen i
menighetsrådet. Alle ønsket henne lykke til videre.
Sak 1 Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.
Sak 2 Info fra p. Joseph.
 Han informerte om at vedlikeholdet til kirken og menighetshuset gikk bra, men
det trenges endå å male noen vinduer i menigheten og tårnet til kirken. Det må
gjøres før vinteren.
 Han ønsker å få en ny representant fra den filippinske gruppe. Han skal invitere
noen til å være med og gir beskjed til Trong.

Sak 3 Info fra p. Oskaras:
 Han informerte om sitt nye messeprogram fra 01. september. (se vedlegg). Han
skal overnatte i Odda for å unngå å måtte reise tilbake veldig seint. Dette
forslaget vil vurderes igjen om 6 måned for å se hvordan det fungerer for den
polske gruppen.
 P. Oskaras synes at konfirmantene må integrere seg i en gruppe, derfor vil han
at alle konfirmanter går til katekese sammen på norsk. Kanskje han kan ha
katekese for første kommunion med de litauiske barna.

Sak 4 Info fra menighetssekretær:
 Aida spurte om hun kan få bilder og personlig informasjon fra
menighetsrådsmedlemmer. Informasjonen blir lagt ut på menighetsnettsiden.
Det er viktig for at vi kan ta kontakt med menighetsrådsmedlemmer.
Sak 5 Evt.
Liturgis kalender:
19.05.2018 Konfirmasjon.
26.05.2018 Førstekommunions barn på norsk kl.13.00.
27.05.2018 Førstekommunions barn på polsk.
03.06.2018 Kristi legeme og blod.
26.08.2018 Felles Messe på Visnes. Skolestart og velsignet til alle barn. Skoleår til katekese
for barn skal begynne med denne messen.
Aktiviteters kalender:

08.12.2017
03.12.2017
09.12.2017
06.01.2017

Julebord (Takk til frivillig innsatt)
Planleggingsdag- juleverksted
Juleverksted
Juletrefest.

Menighetsrådsmøte kalender:
Onsdag 20.09.2017 kl.18.00
Torsdag 26.10.2017 kl.19.00
Onsdag 15.11.2017 kl.18.00
Torsdag 07.12.2017 kl. 19.00

Referent:
Aida Cano
24.082017

Pater Oskaras
Program fra september -2017
1. uka

Lørdag
Søndag

2. uka

Lørdag

i Bergen
Stord

Kl.11.00 -Messepå polsk

Haugesud

Kl.16.00 -Messe på polsk

Sunde

Kl.11.00 -Messepå polsk

Odda
Odda

Kl.16.00 -Messe på polsk
Kl.10.00- Messe på polsk

Søndag
Haugesund Kl.16.00 -Messe på polsk
3. uka

Lørdag
Søndag

4. uka

Lørdag
Søndag

i Stavanger

Haugesund Kl.16.00 -Messe på polsk
Odda

Kl.11.00-Messe

Odda
Sunde

Kl.16.00-Katekese på polsk
Kl.10.00- Messe på polsk

Haugesund Kl.16.00 -Messe på polsk

