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SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017 Z DZIAŁALNOŚCI OGNISKA WIERNEJ MIŁOŚCI
MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOTY TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW SYCHAR W KATOWICACH

1.Data założenia
21.11.2012

2.Lider Ogniska
Adam Sadowski

3.0piekun Duchowy Ogniska
KS WOJCIECH IGNASIAK

4.Błogosławieństwo Biskupa
14.01.2013 Arcybiskup Metropolita Katowicki Ks Wiktor Skworc

S.Gdzie i kiedy odbywają się spotkania
W każdą trzecią środę miesiąca-włącznie z wakacjami-spotykamy się w Ośrodku im. F.
Blachnickiego w Katowicach przy ulicy Gawronów 20 przy Parafii Św. Michała Archanioła gdzie
odbywa się Eucharystia w intencji wszystkich małżeństw w kryzysie oraz osób samotnych
trwających w Wierności składanej w dniu ślubu. Po mszy świętej w Ośrodku Lider rozpoczyna
spotkanie modlitwą o POGODĘ DUCHA,następnie zostaje odczytany Charyzmat
Wspólnoty,zasady obowiązujące na spotkaniu oraz różne sprawy organizacyjne. W dalszej części
spotkania jest wygłaszana konferencja Opiekuna Duchowego,Przyjaciela,Pasterza ks Wojtka na
temat, który wcześniej ustala z Liderem. Po konferencji dzieliśmy się swoją SIŁĄ,NADZIEJĄ I
DOŚWIADCZENIEM ŻYCIOWYM w danym temacie dzięki którym staramy się wzrastać,żyć wg
przykazań Bożych,zgodnie ze swoim sumieniem,pracować nad sobą i zbliżać się do Pana Jezusa.
Spotkanie kończymy wspólną modlitwą o ODRODZENIE MAŁŻEŃSTWA oraz
Błogosławieństwem Bożym przekazanym przez księdza Wojtka ,który zawsze z nami jest do końca
spotkania.

6.Inne formy działalności
Opieka księdza Wojtka oraz Jego poświęcony czas człowiekowi oraz wielogodzinne rozmowy jest
niezastąpiona,Jest dla nas ogromnym wsparciem i pomocą,Jest dla nas!!! !Pomagamy sobie
nawzajem swoim dzieleniem się o trudnych i niebezpiecznych sprawach,wspieramy się w
smutkach,modlimy się za Siebie oraz swoją postawą ,dajemy świadectwo bycia razem pomimo
trudności,przebaczanie,trwanie w wierności małżeńskiej. Roznosimy ulotki,broszurki,dajemy
świadectwa w innych wspólnotach oraz Kościołach. W Ośrodku prowadzone jest 12 Kroków ku
Pełni Życia prowadzone przez Panią Psychologjest grupa wsparcia dla osób
współuzależnionych,prowadzone są Rekolekcje o różnej tematyce
Duchowej ,Rozwojowej ,Emocjonalnej i Osobistej ,Treningi Asertywności-dla każdego coś dobrego.
Oferujemy pomoc Duchową, Psychologiczną oraz małżonków którzy wychodzą z kryzysu.

7.Zamiary na przyszłość
BYLIŚMY JESTEŚMY BĘDZIEMY
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