Referat fra menighetsrådsmøte 28.09.2021
Møtetid: kl.18:45
Møtested: Biblioteket/ menighetssalen
Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, p.Adam Wroblewski, diakon Mang Le
Van, Urszula Andruchow, Conney Balagat, My Tuyet Ho Thi, Jan Sadlej, Zivile
Juozaitene, Michal M. Jarosz.
Forfall: Malgorzata K.Nilsen, Adam Skorek.
Møtet åpnes med fellesbønn.
Sak 15/21 Innkalling godkjent
Sak 16/21 Referat godkjent
Sak 17/21 Orientering fra sognepresten:
• Med full gjenåpning av landet og Corona-restriksjoner bortfaller kan vi
endelig feire messe med full kirke. Munnkommunionen er igjen tillatt
etter biskopens brev 24.09.2021. Selv om smittevernregler faller bort må
personlige ansvar og felles varsaomhet bevares.
• Menighetens aktiviteter er også gjenåpnet og er i full gang.
• Konfirmasjon: Det ble fordelt med gruppevis feiringer
- Polsk: fire grupper med til sammen 80 konfirmanter
- Norsk: to grupper med til sammen 27 konfirmanter
• Konvertering: Det var 8 voksne/barn som ble tatt opp i Kirkens fulle
fellesskap.
• Felleskatekese: Oppstart av katekese lørdag 04.sept. Felleskatekese har
hoved katekese hver 1.lørdag i måneden. Det er også obligatorisk for
barna å være med på søndagsskolen og etterfølgende familiemesse hver
4.søndag i måneden.
• Kor aktiviteter: Det er nå et utvidet felleskor og et engelsk kor. Et
barnekor er i start fase under Ingri Jørgensens og Edrian Esmenas ledelse.
• Kirkekaffe: Felleskirkekaffe etter høymesse kl.11:00 er igjen åpnet for
fullt. I utgangspunktet er det gratis. Men om man vil gi bidra til
menigheten er VIPPS nummer tilgjengelig for det.
• Theresa Jee er nå ansatt i menigheten i en 40% stilling. Hun skal utenom
kontorarbeid koordinere menighetens aktiviteter. Hun skal også

samarbeide med ansvarlige i nasjonale grupper for å styrke menighetens
felles virksomhet.
• Et nytt konsept ser nå dagens lys: Laurentius Samtalekafe. Felles samling
er for alle i menigheten, både «gamle» og nye katolikker. Det blir en
torsdag i måneden etter kveldsmesse med utvalgte temaer for fordypning
og samtale.
• Ny tenkning: Ideen er å opprette en felleskomite for barn og ungdoms
arbeid i menigheten. Forslag ønskes velkommen.
Sak 18/21 Status Cappelens 5
• Urszula orienterer:
- Urszula orienterte at biskop Bernt ved sitt pastorale besøk til
menigheten, ledsaget av sin kapellan pater Bjørn Tao Nguyen, fredag
28.juni 2021, og med hele menighetsrådet til stede, har personlig gitt
menigheten tillatelse til å ta Cappelens 5 i bruk og å arbeide med
nødvendige reparasjoner og forandringer slik at vi kan søke
bruksendring. Jan Sadlej har foretatt arbeidet og har nå avsluttet det.
Vi kan nå fylle ut søknad og skjema til bruksendring og ber biskopen
sende søknaden til kommunen.
Sak 19/21 Menighet i Kongsberg
• MR har fått levert fra sognepresten et brev hvor vi var beordret til å dele
vår kapital med den nyopprettet menighet i Kongsberg. Sammen med
Finansrådet har MR sendt vårt svar til økonom Sindre Jacobsen (se
vedlegget).
Sak 20/21 Patronatfests evaluering
• Vellykket arrangement og meget bra deltagelse. Vi fikk gode
tilbakemeldinger.
Sak 21/21 Menighetsrådsvalg
• Valgkomite ble utnevnt og godkjent. Den består av: diakon Mang Le Van.
Trond Aaring og Miroslav Bilek (Mirek).
• Kandidater til valg: MR ønsker nasjonale grupper representeres i valget
med sine kandidater.
• Valgkomite møtes og gir informasjon.
Sak 22/21 Høst dugnad
• Dato for dugnad 15.oktober
• Hovedsakelig opprydding for trær og busk rundt kirkekvartal.

• Kunngjøres i messer.
Neste møte: 17. november kl.18:45
Diakon Mang Le Van ref.

