
Kielce, 31.12. 2015 
Sprawozdanie za 2015 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 (biskup, data): 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 prowadzona przez opiekuna duchowego, 
następnie lider przypomina zasady obowiązujące podczas spotkania, charyzmat Wspólnoty, a kolejnym punktem spotkania 
jest element formacji duchowej prowadzony przez opiekuna duchowego - w tym roku była to kontynuacja omówienia 
Przykazań Bożych, następnie rozpoczęliśmy 7 Grzechów Głównych. 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. Co jakiś czas spotkanie ma 
charakter warsztatowy, w tym roku w grupach zmierzyliśmy się z tematem przebaczenia oraz gniewu. 
Od listopada wprowadzone zostało dodatkowe spotkanie w formie adoracji Najświętszego Sakramentu modlitwą 
rozważaniami i śpiewem, w czwartą sobotę miesiąca w kaplicy domu parafialnego. 

6. Inne formy działalności: 
Jako Wspólnota w roku 2015 włączaliśmy się czynnie w życie diecezji kieleckiej i parafii, przy której działa wspólnota 
poprzez udział: 
• w Marszu dla Życia i Rodziny połączonym z piknikiem w Parku Miejskim, gdzie przy stoisku prezentowaliśmy charyzmat wspólnoty, 

rozprowadzaliśmy materiały informacyjne: broszury, książki, ulotki oraz odpowiadaliśmy na pytania 
• w uroczystościach Triduum Paschalnego: niesienie krzyża i wspólną modlitwę w Drodze Krzyżowej ulicami miasta na Wzgórze 

Karczówka, adoracja przy Grobie Pańskim; 
• ubieranie jednego z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała i udział w procesji; 
• udział w Jerychu Różańcowym w miesiącach od maja do października, przez comiesięczną godzinną adorację Najświętszego 

Sakramentu śpiewem i modlitwą. 
Zadbaliśmy także o nawiązywanie relacji przyjaźni i wzajemne wsparcie wewnątrz naszej małej wspólnoty poprzez: 
• Ogniska Wspólnotowe, 
• Pielgrzymki Wspólnotowe: Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice oraz Częstochowa 
• Sylwestra Ogniskowego (to już tradycja, w tym roku odbył się po raz trzeci), 
• Bal Karnawałowy z zabawami dla dorosłych i dzieci 
• Spotkania filmowe - na salce poza planem spotkań, tym razem były to Pręgi i Mary's Land, a także wspólne wyjście do kina na film 

o Janie Pawle II Apartament 
• modlitwę za siebie nawzajem - comiesięczna w Żywej Róży Różańcowej, od sierpnia 2015 dodatkowo została uruchomiona 

Ogniskowa Skrzynka Intencji, do której prośby o modlitwę zbierane są na każdym spotkaniu formacyjnym 
• Wakacje Ogniskowe - w tym roku po raz pierwszy udało nam się kilkunastoosobową grupą wyjechać do Rabki 
• Uruchomienie Biblioteczki Ogniskowej, która wspólnie wypełniliśmy książkami 
• Sycharkowego Mikołaja czyli wizytę Mikołaja, Śnieżynek i Elfów z paczkami u dzieci z naszej wspólnoty 
Działania Ogniska na zewnątrz: 
• Udział kilkunastoosobowej grupy kieleckich Sycharków w rekolekcjach ogólnopolskich w Konstancinie i Porszewicach 
• Zorganizowanie w czerwcu 2015 I Wycieczki Międzyogniskowej w Góry Świętokrzyskie wspólnie z Ogniskiem Radomsko i Opole 
W marcu 2015 kilka osób z naszego Ogniska na uroczystej Mszy Św. przystąpiło do Szkaplerza Karmelitańskiego. 
W czerwcu 2015 Ognisko Sychar Kielce otrzymało błogosławieństwo Papieża Franciszka dla naszej działalności. 
W sierpniu 2015 informacje o Wspólnocie Sychar i Ognisku Kielce pojawiły się w obszernym na dwa numery wywiadzie z 
opiekunem duchowym i liderem w kieleckim wydaniu „Niedzieli": znalazły się w nim informacje na temat spotkań, 
charyzmatu, historii powstania ogniska, działalności Sychar, a także osobiste świadectwo lidera. 
Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa Ogniska. 

7. Zamiary na przyszłość, potrzeby 
Zorganizowanie rekolekcji dla członków wspólnoty oraz doradców zrzeszonych w Duszpasterstwie Rodzin połączonych ze 
wspólną modlitwą dyskusją i wymianą doświadczeń oraz świadectwami. Nawiązanie czynnej współpracy z innymi 
wspólnotami diecezji oraz pobliskimi ogniskami Sychar, a także Duszpasterstwem Akademickim w ramach spotkań 
przedmałżeńskich. Prowadzenie szerokiej akcji inforrr 

Lider Ogniska 


