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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl parapijos veiklos ir tikslų įgyvendinimo.
2. Dėl parapijos atlaidų šventės organizavimo.
3. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Parapijos veikla ir tikslai.
Parapijos klebonas pristatė 2013 m. atliktą veiklą bažnyčioje: nutinkuota likusi dalis bažnyčios išorės.
Artimiausiu metu planuojami šie darbai: naujų bažnyčios suolų gamyba.
Klebonas pranešė, kad buvo kalbėta su Klaipėdos m. savivaldybe apie bažnyčios pastato apšvietimą. Buvo
pasiūlyta patiems pasidaryti apšvietimo projektą, elektros stulpus. Gal tada bažnyčios apšvietimas būtų prijungtas
prie miesto elektros tinklų.
Atnaujintas internetinis puslapis. Už internetinį puslapį atsakinga Renata Urbutienė.
NUTARTA:
1. Šiais metais pagaminti naujus suolus bažnyčiai.
2. Nuolat ir operatyviai pateikti naujausią informaciją parapijos internetiniam puslapiui.
2. SVARSTYTA. Parapijos atlaidų šventės organizavimas.
Leila Mozūraitienė ir Kristina Černis pristatė planuojamos Šv. Juozapo Darbininko parapijos atlaidų šventės
organizavimo programą, kuri skirta ne vien gegužės 1 d. minėjimui, bet ir paskelbtiems Šeimų metams.
Planuojamos atlaidų šventės programa:
Gegužės 1 d. po 12 val. šv. Mišių renginys parapijos šventoriuje: rungtys – šeimų, vaikų, bendros; mugė;
vaikų piešinių konkursas ant asfalto; kūrybinės dirbtuvės vaikams; koncertas ir parapijos jaunimo pasirodymai.
Šventės pabaigoje – balandžių paleidimas.
Rėmėjai - Hobio centras parėmė 3 taurėmis nominacijoms; Klaipėdos pienas – 200vnt ledų, p. Jurkevičiai –
balandžiais.
NUTARTA:
1. Už parapijos atlaidų šventės organizavimą atsakinga Leila Mozūraitienė ir Kristina Černis.
2. Visos grupelės esančios parapijoje padeda organizuojant šventę, dalija kvietimus parapijiečiams ir
aktyviai joje dalyvauja.
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Parapijoje esanti bendruomenė „Žemės druska“pasiūlė organizuoti šiuos renginius:
- kovo 29 d. rekolekcijos „Šeima – kreivų veidrodžių karalystė“ (prasiveda patys);
- balandžio 15 d. Paskutinės Vakarienės minėjimas;
- balandžio 17-18 d. naktinė adoracija;
- balandžio 25-27 d. „Pilypo kursas“.
NUTARTA:
1. Pritarti organizuojamiems renginiams ir pakviesti juose dalyvauti parapijiečius.

