
Referat fra menighetsrådsmøte i St. Maria menighet, 

                            Askim 6.september 2022  
 

Til stede: Pater Piotr S. Pisarek, Anna Eidsaa, Anne Ma Riiser, Nhi Nguyen, Joanna Gac, Wendy Tan  

Meldt forfall: Roy Hagen, Quan Minh Nguyen, Thi Thanh Ha Nguyen 

 Saker, drøftelser og vedtak:  

1. Godkjenning av dagsorden. 
 Enstemmig godkjent.  
 

2. Meldinger og informasjon  

a)  Eventuell deltakelse i vandreteateret «Julespillet»  

Anna har informert om kontakten med Bent-Roni Oterholt, som er sekretær for styret i Askim 
Kulturforum.  Arrangøren ville gjerne at også vår menighet kan være involvert i forestillingen, som 
skal finne sted 27.november 2022 i Askim. Menighetens medlemmer ser positivt til deltakelse, men 
ønsker mer konkret informasjon i hvilken grad kan ungdommer eller voksne bidra. Anna foreslår 
telefonkontakt med vedkommende angående dette og å invitere ham til neste menighetsrådsmøte.  

b)  Synodal prosess i menigheten 

Pater Piotr har presentert et skriv fra Oslo Katolske Bispedømme. I forkant av høstmøtet av 
Pastoralrådet oppfordres menighetene til å invitere til synodal prosess lokalt. Intensjonen med den 
synodale prosessen er: «At vi skal lytte respektfullt til hverandre og til Gud for å forbedre kirken og 
bygge gode relasjoner».  Første tema høsten 2020 er Felleskap. Skrivet inneholder mange nyttige 
spørsmål som skal drøftes i gruppesamtaler. 

c) Caritas 2021 

Det var Ute Heim som representerte menighetene Askim og Moss i årets Caritas Norge-møtet den 
11.juni 2022. 

 

d) Lederkonferanse for Norges Unge Katolikker  

Konferanse skal arrangeres 23.-25. september 2022 i Tromsø. Det er litt usikkert hvem som skal 
representere vår menighet.  

 

 e) Konfirmasjon og Hellige Kommunion 

Fermings Sakrament meddeles av Bp. Bernt Eidsvig, søndag 16.april 2023, kl.10.00 

Førstekommunion planlegges på polsk: lørdag 20.mai 2023, kl.10.00 og 13.00 

Deretter på norsk: søndag 21.mai, kl.10.00 



 

 f) Digital visning i kirken 

Takket være et stort initiativ fra Roy Hagen, er vi alle sammen enige om at den digitale framvisningen 
i kirken er en veldig god, moderne løsning. Den kan bli brukt, ikke bare under messer når det gjelder 
fremvisning av salmetekster på forskjellige språk, men den kan også benyttes til undervisning, 
foredrag eller i andre anledninger. Bestilling, innkjøp og montering av skjermer med div. utstyr skal 
komme i gang så for som mulig. Roy er villig til å vise hvordan utstyret skal brukes. 

3.  Økonomi. 

Pater Piotr har informert om gode muligheter til å finansiere innkjøp og montering av skjermer i 
kirken fra oppsparte midler. Ekstra søndagskollekter fra menigheten kunne også vurderes etter hvert.  

 

 4. Annen informasjon om drift og aktivitet  

•  Et interessant forslag kom fra ungdomsleder Nhi Nguyen. En del av økonomisk støtte, som frem til 
nå står urørt, har hun lyst til å bruke til aktiviteter som bowling. Engasjerende og «frisk» ide til å 
samle ungdommene og ble kjent med dem utenfor kirken. Forslaget ble mottatt positivt av alle til 
stede.   

• Det planlegges en konsert på søndag, den 9.oktober, etter polsk messe. Dette er et spontant 
arrangement i regi av kateketen Anita og organisten. Sang og musikk kan tiltrekke mange til 
kirken og skape positive opplevelser. Samtidig er det verdt å merke seg at for nøyaktig 30 år 
siden, ble St. Maria Menighet opprettet som selvstendig menighet, og konserten kan regnes 
med som anledning til å markere dette jubileum.  

 

Neste møtet: 12.oktober, 2022 kl.19. 

 

Askim, 06.september 2022 

 

Referent 

Anna Eidsaa 

 

 


