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St. Maria menighet 

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 14.09.16 
 
Til stede: Pater Piotr Pisarek, Elżbieta Thorsen, Vidar Olaussen, Anna Eidsaa, Stefan Fongen, 
José Richard II Reyes. og Hoang Van Nguyen. 
 
 
Sak 1 Godkjenning av dagsorden. 
 Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 2 Godkjenning av protokollen. 
 Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 3 Arrangement 

Retrett på engelsk: Foregår 23.-25. september, kl. 18.00 fredag og lørdag og kl. 12.30 
søndag. Ansvarlig: Pater John Mendy. Anledning til skriftemål eller samtale med presten. 
Innhold og form avgjøres av presten selv. Det er viktig å kunngjøre tydelig at høymessen 
søndag foregår delvis på engelsk. 

  
Pavens besøk i Sverige 31. oktober og 1. november: Det er Svenska kyrkan som er 
vertskap for besøket. På internett kan man lese mye om politiets utfordringer knyttet til 
sikkerhet under pavens besøk.  
Sted for pavens katolske messe i Malmö 1. november er ennå ikke fastsatt. Pater og 
enkelte fra menigheten kommer til å være i Skåne de to dagene. 

  
Bibelen til alle: En aksjonsgruppe fra ulike trossamfunn har som mål å dele ut bibelen til alle 
husstander i Østfold i oktober 2017. Prosjektet er beskrevet på nettstedet btao.no. St. Maria 
menighet er invitert til å delta. Pater opplyser at den katolske bibel, med totalt 73 bøker, blir 
utgitt i Norge i 2017. (Bibelen som skal deles ut i Østfold, er den protestantiske utgaven 
med 66 bøker.) 
Menighetsrådet i St. Maria menighet ser positivt på prosjektet og er innstilt på å bidra med 
en ekstra kollekt. Ut over dette vil vi avvente utgivelsen av vår egen bibelutgave i 2017.  

 
 
Sak 4 Finansrådssaker. 
 Vedlikehold: Kirken bør være malt før jubileet 15. august 2017. Saken ble utsatt. 
 

Teknisk oppgradering: Det har kommet forslag fra den filippinske gruppen om å kjøpe og 
montere projektor og storskjerm i kirken. Slikt fastmontert utstyr i kirken vil forenkle bruken 
av bøker og teksthefter i messen, spesielt for grupper som ikke har egen salmebok. 
 

 
Eventuelt 

• Utdeling av ny, liten bok: "Barmhjertigheten skal gjøre dere fri" av Hallvard T. Hole 
OFM. 

• Pater informerte om besøket av skoleelever fra Skiptvet tidlig på dagen 14. sept. 

• Videofilm fra pilegrimsvandringen 20. august ligger nå på Youtube. (Søk på ks Stefan 
Ceberek w Mariaholm.)Takk til alle som deltok og som hjalp til med alt det praktiske! 
Link til filmen legges straks på kirkens hjemmesider. 
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• Katekese starter 17. sept. Kirken har ikke nok rom til å dele barneflokken inn i enda 
flere grupper. Det er et mål å ha all undervisning på norsk. 

• Menighetsblad: Bladet bør inneholde noe om den engelske retretten og pater John 
Mendy. En reportasje fra pavens besøk i Skåne kan også tas med. En rekke andre 
forslag til innhold ble nevnt. Noen meldte seg også som bidragsytere. Innsendingsfrist 
for artikler til bladet: 10. november. 

• Neste menighetsrådsmøte: Onsdag 19. oktober kl. 19.15. 
 
 
 

Askim, 14.09.16 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 
 
 
 
 


