Włocławek 31.12.2017.

Sprawozdanie za 2017 rok
z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej
Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR we Włocławku
Data założenia: 26.04.2015
PPP!”

Lider Ogniska: Marcin Kłos

Opiekun duchowy Ogniska: ks. Piotr Stolecki
Błogosławieństwo miejscowego księdza biskupa (biskup, data): błogosławieństwo
otrzymaliśmy od ks. Biskupa Wiesława Meringa dekretem z dnia 22.11.2016
Gdzie i kiedy są spotkania ijak one wyglądają?
Spotkania odbywają się w salce Katolickiego Centrum Służby Rodzinie im. Św. Gianny
Beretty Molli znajdującego się przy parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku
przy ul. Reymonta 11. Spotkania odbywają się w trzecie poniedziałki miesiąca.
Inne formy działalności: Współorganizowaliśmy wraz z ogniskami z Bydgoszczy,
Płocka, Przasnysza i Torunia między ogniskowe dni skupienia wiosną ijesienią były to
już IV i V edycja naszych wspólnych spotkań. Zorganizowaliśmytrzy niedziele
Sycharowskie. W parafii w Parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP i Świętego Jana
Apostoła i Ewangelisty we Włocławku, w parafii św. Bogumiła w Kole oraz w parafii pod
wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Obrowie. Osoby z naszego ogniska dzieliły się
świadectwem życia podczas rekolekcji w'dwóch Włocławskich parafiach Ducha
.

Świętego i Świętego Jana Chrzciciela. Kilka osób z naszej wspólnoty uczestniczy w
prowadzone przez naszego opiekuna ks. Piotra Stoleckiego warsztatach 12 krokowych.
Uczestniczyliśmy w ogólnopolskich rekolekcjach WTM Sychar. Kilka osób z naszego
ogniska uczestniczy regularnie w prowadzeniu kursów przedmałżeńskich w Katolickim
Centrum Służby Rodzinie. Wraz z naszym opiekunem duchowym uczestniczymy w
ewangelizacji w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w naszym mieście. Spotkania
odbywają się jeden raz w miesiącu. Organizowaliśmyteż spotkania w naszych domach i
mieszkaniach. Zorganizowaliśmy spływ kajakowy na rzece Wkrwie.
Zamiary na przyszłość, potrzeby
Chcielibyśmy nadal regularnie się spotykać w naszym ognisku. Chcemy nadal
uczestniczyć w organizowaniu międzyogniskowych dni skupienia już w poszerzonym
gronie ognisk. Chcielibyśmy nadal organizować Niedziele Sycharowe w kolejnych
parafiach naszego miasta i diecezji. Mamy zamiar zorganizować kolejny spływ
kajakowy.
Lider Ogniska
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