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                                             Sprawozdanie za 2015 rok 
z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej  

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w  Kędzierzynie-Koźlu 
 

1. Data założenia 

25.01.2014 roku 

2. Lider  Ogniska 

Elżbieta Bielnicka-Moc, nick na forum EL. I Krystyna Zwierz , na forum-Krysia 

3. Opiekun duchowy Ogniska 

Ksiądz Bartosz Radecki 

4. Błogosławieństwo miejscowego księdza biskupa (biskup,  data) 

…………………………………………………………………………………………………………
……………………..…… 

5. Gdzie i kiedy są spotkania i jak one wyglądają? 

Spotkania Ogniska Sychar Kędzierzyn-Koźle odbywają się w każdy drugi poniedziałek 

miesiąca. Spotkanie rozpoczyna się Mszą Św. o godzinie 18.00 w kościele pod 

wezwaniem Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu. Po Mszy odbywa się 

spotkanie spotkanie naszej Wspólnoty. Od tego roku, po remoncie naszego Małego 

Kościółka, dostaliśmy możliwość odbywania  spotkań w nowo-wyremontowanych 

pomieszczeniach, pięknie urządzonych i wyposażonych . W spotkaniach zwykle 

uczestniczy nasz ksiądz opiekun. Na liście naszego Ogniska jest zapisanych już 30 osób, 

oczywiście nie zawsze wszyscy przychodzą, ale jest nas  więcej niż było rok temu.  Na 

spotkania przygotowywany jest zawsze konkretny temat/ wykład/ prelekcja do 

omówienia .W roku 2015 rozpoczęliśmy omawianie kolejnych rozdziałów książki 

Augustyna Pelanowskiego – „Umieranie ożywiające”. Kolejne rozdziały tej pozycji będą 

omawiany w kolejnym roku naszych spotkań. 

Ognisko tworzą 4 osoby z naszej parafii, w tym dwie aktywne. Pozostałe osoby są 

przyjezdne z innych parafii i z innych miejscowości. 

6. Inne formy działalności  

W czerwcu 2015r nasze ognisko odbyło Dzień Skupienia na Górze Św. Anny. Te mini 

rekolekcje jednodniowe przygotował i poprowadził dla nas nasz Ksiądz opiekun, 



który sam nam tę formą zaproponował , ale i pilnował, żeby to wyjazdowe 

spotkanie grupy się odbyło. 

Spotkanie to  było rewelacyjne,  dzięki zaangażowaniu naszego opiekuna, jego 

przygotowaniu i poprowadzeniu nas . Zaczęło się Mszą Świętą u sióstr zakonnych,w 

czasie którego wysłuchaliśmy pięknego wykładu - kazania. Następnie wszyscy 

udaliśmy się na wędrówkę historyczno -patriotyczno-religijną. Dzień Skupienia nadal 

nosimy w swoich sercach i czekamy na następne takie spotkanie i wspólny wyjazd. 

Dwie osoby z naszego ogniska są prowadzącymi grupy 12 krokowe na Sychar w 

formie internetowej, dwie kolejne uczestniczą w programie. 

Część naszego Ogniska brała udział i ukończyła Kurs Alfa w klasztorze 

franciszkanów w Głogówku. Część z nas uczestniczy tam w mszach z modlitwą o 

uzdrowienie. 

Część grupy z ochotą uczestniczy w Mszach Św. w Krnowie, w Czechach, gdzie 

rektorem kościoła jest polski franciszkanin i gdzie raz w miesiącu są sprawowane 

Msze Św. po polsku oraz namaszczanie olejami św. Charbela. 

W naszym Ognisku w listopadzie 2015 r gościliśmy Księdza Pawła Dubowika, który 

niespodziewania nas odwiedził. 

W grudniu 2015 r. obyliśmy wspólnotowe Spotkanie Opłatkowe, na które wszyscy 

się przygotowaliśmy , które poprowadził nasz Ksiądz opiekun.  

 

7. Zamiary na przyszłość,  potrzeby 

Nie mamy sprecyzowanych zamiarów, ale chcemy pomagać i wspierać ludzi 

potrzebujących naszej pomocy, wszystkich z radością zapraszamy i przyjmujemy. 

Chcemy uczestniczyć w rekolekcjach Sychar. Nadal chcemy prowadzić grupy 12 

Krokowe oraz nadal w tym programie uczestniczyć.  

 

          Lider Ogniska                                                                       Opiekun  duchowy  Ogniska 

           Elżbieta Bielnicka-Moc                      pieczątka parafii                    ks. Bartosz Radecki  

 


