
Kielce, 31.12.2018
Sprawozdanie za 2018 rok 

z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej 
Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Kielcach

1. Data założenia: 16 listopada 2013 r.

2. Lider Ogniska: Agnieszka Kisiel (ak70)

3. Opiekun duchowy Ogniska: Ks. dr Sebastian Wieczorek

4. Błogosławieństwo miejscowego księdza biskupa: Ks. Biskup Kazimierz Ryczan, 11.04.2014 r.

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

Spotkania w Ognisku WMM w Kielcach odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca. Rozpoczyna je Msza Święta o godz. 18 z całą wspólnotą parafialną w 
Kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, następnie przechodzimy do naszej salki w domu parafialnym. Spotkanie rozpoczynamy 
wspólną modlitwą prowadzoną przez opiekuna duchowego, następnie lider przypomina charyzmat Wspólnoty oraz zasady obowiązujące podczas 
spotkania. Potem każdy uczestnik ma możliwość wypowiedzenia się: dzielimy się wydarzeniami, które miały miejsce od ostatniego spotkania, opowiadamy 
o problemach lub historiach swojego małżeństwa, w wypowiedziach nawiązujemy także do tematu danego spotkania oraz tego, co daje nam wspólnota. 
Często spotkanie ma charakter warsztatowy, w podziale na małe grupy. Organizujemy też dodatkowe spotkania w formie adoracji Najświętszego 
Sakramentu modlitwą rozważaniami i śpiewem, w czwartą sobotę lub czwartą niedzielę miesiąca, w kaplicy domu parafialnego.

6. inne formy działalności:

Jako Wspólnota w roku 2018 wtaczaliśmy się czynnie w życie diecezji kieleckiej i parafii, przy której działa wspólnota, poprzez udział:
•  w uroczystościach Triduum Paschalnego: niesienie krzyża i wspólną modlitwę w Drodze Krzyżowej ulicami miasta na Wzgórze Karczówka, adoracja 

przy Grobie Pańskim;
•  przygotowanie dekoracji jednego z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała, oktawę Bożego Ciała i udział w procesji;
•  udział w Jerychu Różańcowym w miesiącach od maja do października, przez comiesięczną godzinną adorację Najświętszego Sakramentu śpiewem 

i modlitwąz całą wspólnotą parafialną
•  coroczną »wizytację" Ogniska przez Pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, wspólne pochylanie się nad problemami małżeństwa i 

rodziny
•  udział w zebraniach Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich i Diecezjalnym Dniu Wspólnoty Ruchów i Stowarzyszeń

Zadbaliśmy także o nawiązywanie relacji przyjaźni i wzajemne wsparcie wewnątrz naszej małej wspólnoty poprzez;
•  Ogniska Wspólnotowe, spotkanie bożonarodzeniowe przy opłatku, Biblioteczkę Ogniskową wyposażonąz zasobów własnych
•  wspólne wyjścia na pizzę, obchodzenie imienin, Msze Rocznicowe
•  Sylwestra Ogniskowego (to już tradycja, w tym roku odbył się po raz szósty) oraz Ostatki Ogniskowe, czyli szaloną zabawę karnawałową
•  „Mikołajki Sycharowskie” dla dzieci połączone z wręczeniem paczek przez św. Mikołaja
•  Spotkania filmowe -  wspólne wyjście do kina na filmy: Moja miłość, Cudowny chłopak, Loyola, 7 uczuć
•  modlitwę za siebie nawzajem - 1 i II Żywa Róża Różańcowa (II Różę udało się stworzyć od maja 2018), Ogniskowa Skrzynka Intencji, adoracje
•  Wakacje Ogniskowe -  w tym roku ponownie wyjechaliśmy kilkudziesięcioosobową grupą do Rabki
•  od lutego działa w ramach Ogniska Kobieca Grupa Wsparcia, czyli spotkania grupy przeznaczonej dla świadomych, odpowiedzialnych i wspaniałych 

pań z naszego Ogniska, które chcą wzrastać duchowo, pracować nad sobą dzielić się swoimi doświadczeniami, wspierać w trudnych chwilach oraz 
spędzić owocnie czas w swoim towarzystwie ©

Działania Ogniska na zewnątrz:
•  Udział dużej grupy kieleckich Sycharków w rekolekcjach ogólnopolskich w Porszewicach,
•  Zapoznanie ze wspólnotąi materiałami podczas koncertu zespołu JEDNOCIAŁO w Kościele Akademickim
•  Spotkanie z diakonami Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w maju 2018, zapoznanie z charyzmatem Wspólnoty, świadectwa, 

podkreślenie roli osób duchownych w pomocy małżonkom i ratowaniu małżeństw
•  Niedziela z Sycharem w parafii w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie ma powstać kolejne Ognisko -  zapoznanie ze wspólnotą i jej charyzmatem, 

materiałami i książkami, a także spotkaniach roboczych w salce,
•  Udział Sychar Kielce w styczniu i czerwcu 2018 w Diecezjalnych Rekolekcjach dla Katechetów Świeckich w Skorzeszycach, gdzie dawaliśmy 

świadectwa oraz zapoznawaliśmy uczestników z charyzmatem, działaniami wspólnoty oraz książkami i materiałami
•  Reportaże o wspólnocie, które ukazały się w Radiu EM oraz lokalnej telewizji TVP3 Kielce
•  Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Ogniska, nasi liderzy biorą też udział w corocznych spotkaniach GLiM

7. Zamiary na przyszłość, potrzeby

Kontynuowanie współpracy z innymi wspólnotami diecezji, duszpasterstwem rodzin oraz pobliskimi ogniskami Sychar. Współpraca z mediami katolickimi 
oraz niekatolickimi (Radio Kielce, TVP Kielce, Radio eM, itp.) w prowadzeniu szerokiej akcji informacyjnej, propagującej charyzmat WTM Sychar na terenie


