
Referat fra MR møte den 12.09.2022 kl.18:30 
Sted: Menighetssalen 

Tilstede:  

 Sogneprest p.Paulus Y, p.Adam Wroblewski, diakon Mang Le Van,Urszula Andruchow,Ho 
Thi My Tuyet, Zivile Juozaitene, Mark Bizimana, Pawel Piotrowski, Dolores S.Christensen,  

Forfall: Morten Egeberg, Jan Sadlej, Edy Calderon, Agata Maciejewska, Antonio Mendes 
Pereira. 

Møtet åpnes med bønn. 

 

Sak 41/22 Godkjenning av innkalling: Godkjent 

Sak 42/22 Godkjenning av referat 09.05.2022: Godkjent 

Sak 43 /22 Orienteringssaker fra sognepresten: 

• Vi etterlyser møtereferater fra ungdomslag. 
• Aktiviteter må bookes på forhånd. Må unngå misforståelse og kollisjon. 
• Katekese: 

- Norsk katekese er fellesnevn. 
- Første kommunion: Obligatorisk med 2 års undervisning. 
- Konfirmasjon: Ny innføring med 2 års undervisning: 8.klasse starter i 

1.kl.undervisning, 9.klasse går i 2.kl undervisning. 
• Polske katekese: pater Adam orienterer: 

- Polske katekese må skilles fra polsk lørdagsskolen. 
- 1.kommunion: 1.år – 50 barn; 2.år – 50 barn 

Konfirmasjon: 1.år- 16 ; 2.år- 40 

Sak 44 /22   Evaluering av Patronatfest: 

• Vellykket fest med bra opplegg, både med utendørsmesse, matservering og 
underholding. 

• Veldig bra samarbeid 
• Inviterte gjester fra Bragernes menighet må få bedre oppfølging neste gang. 

Sak  45 /22   Synodale vei 

• Diakon Mang leser forslag fra PRO. 
• Dette er ikke noe nytt, faktisk helt siden Vatikan konsil II. Vi danner fellesskap. 

Nasjonale gruppene må komme sammen. Menighetsrådet må engasjere seg, diskuterer 
om hva vi kan gjøre(Urszula, Morten og Mang samarbeider). 

Sak  /22   Liturgi og aktiviteter: 

• Lektortjeneste: En lektorliste er aktuell og tjeneste vil fungere bedre. 
• Menighetens ungdommer må engasjeres i katekese. 



• Oktober måned- Rosenkrans hverdag før kveldsmesse. Nasjonale grupper tar ansvar 
for musikk hver siste fredag i uken. 

• November: Allehelgensdag. Theresa skal være med på planlegging av fest for barna. 
• Urszula foreslår konsert i januar med samarbeid mellom nasjonale grupper. 
• Felles arrangementer for barn og ungdommer: Invitere barn og ungdommer fra alle 

nasjonale grupper til felles aktiviteter. Menighetsrådet ønsker at Edrian Esmena tar 
ansvar og jobber med barn og ungdommer i menigheten. 

• Høstdugnad: dato er 29.10. Kunngjøring i både norske og polske messer. 
• Forebyggings kurs med Ewa Bivand for de som jobber med barn og ungdommer i 

menigheten. Kurset er på lørdag 15.oktober 2022 etter kl.13:00 messe. 
• Julemiddag for de eldre: dato 10.12. 
• Theresa og Edrian bør inviteres til Menighetsråds møte når det er saker angående 

menighetens aktiviteter og ungdomsarbeid. 

Neste møte: 14.11.2022  

 

Diakon Mang Le Van 

Referent (i fravær av Morten Egeberg)  

  


