Referat fra menighetsrådsmøte 08.juli 2021
Møtetid: kl.18.45
Møtested: menighetssalen
Tilstede: Sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le Van, Urszula
Andruchow, Conney Balagat, Hilde Schlaupitz, My Tuyet Ho Thi, Jan Sadlej,
Zivile Juozaitene
Forfall: Michal M. Jarosz, Malgorzata K. Nilsen, Adam Skorek
Møtet åpnes med fellesbønn.
Sak 10/21: Innkalling godkjent
Sak 11/21: Referat godkjent
Sak 12/21: Orientering fra sognepresten:
• Sognepresten leste brevet fra biskop Bernt datert 25.05.2021 om offisielle
utnevnelse av pater Adam Wroblewski som kapellan i St.Laurentius
menighet.
• Det vises et stabilt regnskap med god balanse i økonomi for menigheten
tross pandemien.
• Opptagelse av nye medlemmer:
- Søndag 04.07 i høymesse kl.11.00 ble fem voksne og tre barn tatt opp i
Kirkens fulle fellesskap i en høytidelig seremoni og ble etterfulgt med
en utvidet kirkekaffe etter messen.
- Det er nok to, tre kandidater som forbereder seg og er på god vei til å
bli tatt opp i Kirken.
• Konfirmasjon:
- Den polske gruppen har hatt konfirmasjon fordelt i tre grupper og er nå
ferdig for i år.
- De har også hatt 1.hellige kommunion fordelt i to grupper.
• Felles 1.kommunion blir søndag 18.juli og konfirmasjoner blir lørdager
11. og 18. september 2021.
• Følgende er navn på kandidater til tjeneste som kirkelig assistent for en ny
periode:
- Michal M.Jarosz
- Morten Egeberg
- Krzysztof Kulawiak
- Diony Balagat
- Trond Aaring
- Loke Borgersen

Sak 13/21: Status til Cappelensgate 5:
Menighetsrådsleder Urszula A. orienterer om biskop Bernt Eidsvigs pastorale
besøk i St. Laurentius menighet fredag 28. juni 2021. I samtalen med biskopen
har Urszula redegjort om status til Cappelensgt 5. Dermed har hun fortalt
biskopen om at Caritas St.Laurentius har igjen startet opp sine virksomheter.
Hun fortalte også om den vanskelige situasjon til menighetens katekese, spesielt
polsk katekese, dersom vi ikke kan benytte Cappelensgt 5 til dette formål.
Biskop Bernt viste sin forståelse for situasjonen og ga dermed sitt løfte om å
søke bruksendring for Cappelensgt 5 når arbeidet med rømningsveien er
avsluttet.
Sak 14/21 Patronatfest
• Dato for patronatfesten er 29.august
• Fellesfeiring: Hvis været tillater blir det utendørs messefeiring. Vi setter
opp telt på parkeringsplass med alter. Mang søker politiet om tillatelse for
avstengning av Albumsgate for trafikk hvis det er behov for det.
• Torsdag 12.08 kl:18.30 etter kveldsmessen: et planleggingsmøte med
Agapegruppen og menighetsrådet er nødvendig for å kunne forberede
festen.
Eventuelt: Hilde Schlaupitz, menighetsråds sekretær takker for seg etter en
ekstraordinær periode. Hun ble hyllet for sin innsats for St.Laurentius menighet
gjennom årene. Siden hennes hjemsted Kongsberg får nå egen menighet med
navnet Sta.Barbara ønsker vi henne lykke til med nye oppgaver i den nye
menigheten. Vi kommer til å savne hennes pågangsmot og innsats for bygging
av fellesskap. Overrekkelse av blomster og skålet med champagne pluss en liten
sommertilstelning er bare en liten hilsen med takknemlighet fra St.Laurentius
menighet for Hildes innsats. Blodsbåndet med Sta.Barbara menighet er allerede
knyttet!
Møtet avsluttet kl.20:00 og ble forlenget med en liten sommerfest med grillmat.
Diakon Mang Le Van ref.

