
St. Maria menighet 

Referat fra møte i St. Maria menighetsråd 14.11.12 

 
 
Til stede: Michał Babinski, Arne Larsen, AnnaEidsaa, Rafał Laczek, Jolanta Wacko, Jolanta 
Navdahl, José Richard II Reyes, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
 
 

 
Saker og drøftelser (saksnummer videreført fra forrige møte): 
 

8. Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 
9. Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 
 
10. Aktiviteter  

Ungdomstreff 23.-25.11.12, lokale og tilreisende ungdommer har program i kirken 
lørdag med mulighet for overnatting til søndag. Det blir kveldsmesse med 
sakramentstilbedelse kl. 18.00 på lørdagskvelden. 

Adventshelg 15.-16.12.12. Tilstelningen starter etter katekesen. Overnatting i kirken, div. 
aktiviteter. Ungdommene i menigheten er ansvarlige. 

Loppemarked våren 2013. Innsamling av loppemarkedvarer starter rett etter nyttår. 
Loppemarkedet legges til en helg i slutten av april. 

 
11. PRO-møte 

Omtale av møtet ligger på katolsk.no. Vår representant Roy Hagen var svært fornøyd 
med møtet og rapporterte følgende:  
Det ble varslet at NRK ville sende en dokumentarfilm om eksorsisme i Den katolske kirke, 
og at eventuelle henvendelser og forespørsler i den forbindelse skal kanaliseres til 
sognepresten. Menighetene ble anmodet om å være tidligere ute med å melde inn 
representantenes navn. Filmen ble vist søndag 11. november. 
Plastkort for katolikker samt gummiarmbånd ble lansert og kan nå bestilles av 
menigheten for salg til kirkens besøkende. 
Det ble arbeidet i grupper med hovedsakene i arbeidsprogrammet for de neste to årene, 
nemlig: Nasjonale grupper og integrering; diakonalt arbeid og Caritas; ekteskap og 
familieliv; livsvern; håndbok for menigheter. 

 
12. Finansrådssaker 

Budsjett, regnskap: Disse sakene tas opp i neste møte. Av byggelånet gjenstår nå kr 
728.000. 



Garasje: Skal oppføres like vest for innkjørselen til kirketomten. Midler til garasjen er 
mottatt fra Bonifatiuswerk(Diaspora-Kommissariat) i Tyskland, i alt €14.900. Midlene er 
skaffet til veie gjennom søknad som pater har sendt Bonifatiuswerk. 

 
13. Menighetsblad nr. 2-2012 

Innslag er mottatt. Det meste av innholdet er ferdig. Pater har klargjort en del fast stoff, 
prekener, innslag fra biskopen m.m. 

 
14. Eventuelt. 

a) Mottatt anmodning om åpen kirke i anledning Troens helg etter initiativ fra NUK. St. 
Maria kirke holdes åpen i forbindelse med ungdomshelgen lørdag 24. november (se sak 
10 ovenfor), mens St. Mikael kirke i Moss er åpen om kvelden den 30. november. 

b) Pater er invitert til møte i Askim menighet (DNK) vedr. gravferdloven. Møtet finner 
sted onsdag 28.11.12 kl. 18.00 og medfører at onsdagsmessen må avlyses. 

c) Årsmøte i Caritas 23.-24.11.12. Møtet finner sted i St. Halvard kirke. Nestleder Arne 
Larsen deltar. 

 
 
Neste møte: Onsdag 12. desember kl. 19.00. 

Ansvar for enkel kaffeservering går på omgang med 2 medlemmer pr. møte. Neste gang: Anna 
Eidsaa og Jolanta Navdahl. 
 
 
Askim, 14.11.12 
 
Vidar Olaussen 
referent 
 
 
 


