Kędzierzyn-Koźle 25.01.2016r

Sprawozdanie za 2015 rok
z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej
Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Kędzierzynie-Koźlu
1. Data zał
oż
enia
25.01.2014 roku
2. Lider Ogniska
Elż
bieta Bielnicka-Moc, nick na forum EL. I Krystyna Zwierz , na forum-Krysia
3. Opiekun duchowy Ogniska
Ksiądz Bartosz Radecki
4. Bł
ogosł
awień
stwo miejscowego księ
dza biskupa (biskup, data)
…………………………………………………………………………………………………………
……………………..……
5. Gdzie i kiedy sąspotkania i jak one wyglą
dają
?
Spotkania Ogniska Sychar Kę
dzierzyn-Koź
le odbywająsięw każ
dy drugi poniedział
ek
miesią
ca. Spotkanie rozpoczyna sięMsząŚ
w. o godzinie 18.00 w koś
ciele pod
wezwaniem Ś
w. Zygmunta i Ś
w. Jadwigi Ś
lą
skiej w Koź
lu. Po Mszy odbywa się
spotkanie spotkanie naszej Wspólnoty. Od tego roku, po remoncie naszego Mał
ego
Koś
ciół
ka, dostaliś
my moż
liwoś
ćodbywania spotkańw nowo-wyremontowanych
pomieszczeniach, pię
knie urzą
dzonych i wyposaż
onych . W spotkaniach zwykle
uczestniczy nasz ksią
dz opiekun. Na liś
cie naszego Ogniska jest zapisanych już30 osób,
oczywiś
cie nie zawsze wszyscy przychodzą
, ale jest nas wię
cej niżbył
o rok temu. Na
spotkania przygotowywany jest zawsze konkretny temat/ wykł
ad/ prelekcja do
omówienia .W roku 2015 rozpoczę
liś
my omawianie kolejnych rozdział
ów ksią
ż
ki
Augustyna Pelanowskiego – „Umieranie oż
ywiają
ce”. Kolejne rozdział
y tej pozycji bę
dą
omawiany w kolejnym roku naszych spotkań
.
Ognisko tworzą4 osoby z naszej parafii, w tym dwie aktywne. Pozostał
e osoby są
przyjezdne z innych parafii i z innych miejscowoś
ci.
6. Inne formy dział
alnoś
ci
W czerwcu 2015r nasze ognisko odbył
o DzieńSkupienia na Górze Ś
w. Anny. Te mini
rekolekcje jednodniowe przygotowałi poprowadziłdla nas nasz Ksią
dz opiekun,

który sam nam tęformązaproponował, ale i pilnował
,ż
eby to wyjazdowe
spotkanie grupy sięodbył
o.
Spotkanie to był
o rewelacyjne, dzię
ki zaangaż
owaniu naszego opiekuna, jego
przygotowaniu i poprowadzeniu nas . Zaczę
ł
o sięMsząŚwię
tąu sióstr zakonnych,w
czasie którego wysł
uchaliś
my pię
knego wykł
adu - kazania. Nastę
pnie wszyscy
udaliś
my sięna wę
drówkęhistoryczno -patriotyczno-religijną
. DzieńSkupienia nadal
nosimy w swoich sercach i czekamy na nastę
pne takie spotkanie i wspólny wyjazd.
Dwie osoby z naszego ogniska sąprowadzą
cymi grupy 12 krokowe na Sychar w
formie internetowej, dwie kolejne uczestnicząw programie.
Częś
ćnaszego Ogniska brał
a udziałi ukoń
czył
a Kurs Alfa w klasztorze
franciszkanów w Gł
ogówku. Czę
ś
ćz nas uczestniczy tam w mszach z modlitwąo
uzdrowienie.
Częś
ćgrupy z ochotąuczestniczy w Mszach Ś
w. w Krnowie, w Czechach, gdzie
rektorem koś
cioł
a jest polski franciszkanin i gdzie raz w miesią
cu sąsprawowane
Msze Ś
w. po polsku oraz namaszczanie olejami ś
w. Charbela.
W naszym Ognisku w listopadzie 2015 r goś
ciliś
my Księ
dza Pawł
a Dubowika, który
niespodziewania nas odwiedził.
W grudniu 2015 r. obyliś
my wspólnotowe Spotkanie Opł
atkowe, na które wszyscy
sięprzygotowaliś
my , które poprowadziłnasz Ksią
dz opiekun.

7. Zamiary na przyszł
oś
ć
, potrzeby
Nie mamy sprecyzowanych zamiarów, ale chcemy pomagaći wspieraćludzi
potrzebują
cych naszej pomocy, wszystkich z radoś
ciązapraszamy i przyjmujemy.
Chcemy uczestniczyćw rekolekcjach Sychar. Nadal chcemy prowadzićgrupy 12
Krokowe oraz nadal w tym programie uczestniczyć
.

Opiekun duchowy

Ogniska


Lider Ogniska
Elżbieta Bielnicka-Moc

pieczątka parafii

ks. Bartosz Radecki

