
Białystok, 31.12.2015 r.

Sprawozdanie za 2014 rok
z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Białymstoku

1. Data założenia

11 maja 2014 r.

2. Lider Ogniska

Robert Łaj ewski

3. Opiekun duchowy Ogniska

Ks. Józef Kozłowski

4. Błogosławieństwo miejscowego księdza biskupa (biskup, data)

Staramy się o błogosławieństwo Metropolity Białostockiego Księdza Arcybiskupa prof. dr
hab. Edwarda Ozorowskiego

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

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca: o godz. 17:00 Msza Św. w
intencji członków wspólnoty w Starym Kościele Farnym przy Katedrze ul. Kościelna 2 w
Białymstoku, a następnie o 18:00 spotkanie formacyjne w sali nr 12 pod arkadami przy
Katedrze.

Spotkanie rozpoczynamy modlitwą i przypomnieniem charyzmatu wspólnoty oraz zasad
obowiązujących na spotkaniach, następnie przedstawiamy się z imienia i krótko mówimy o
swojej sytuacji w małżeństwie. Poruszany jest zwykle temat związany z małżeństwem,
rodziną, a potem dzielimy się swoimi refleksjami. Kończymy spotkanie modlitwą o
odrodzenie małżeństwa.

6. Inne formy działalności

Przekazujemy sukcesywnie informację o Wspólnocie do parafii na terenie Białegostoku i
dalej w postaci plakatów, książki, broszur i ulotek Sycharowych korzystając z pośrednictwa
osób pojawiających się na spotkaniach.



W dn. 09.11.2014 r. gościliśmy Mirosławę i Jarosława Pakur z Ogniska WTM Sychar w
Trójmieście, którzy poprowadzili dla nas warsztaty „Małżeństwo na krawędzi”. Podczas Mszy
Św. w kościele p.w. Św. Rocha dali świadectwo o nierozerwalności sakramentalnego
małżeństwa. Podobne świadectwo M. ii. Pakurowie dali już w marcu 2014 r. w Białostockiej
Katedrze, Po kilku Mszach Św. - rozdawaliśmy wtedy materiały o WTM Sychar, co stało się
zaczynem powstania Ogniska w Białymstoku. Na zaproszenie Białostockiej Akademii Rodziny
M. i J. Pakurowie dwukrotnie: w marcu i listopadzie 2014 r. poprowadzili warsztaty dla
małżeństw w kryzysie.

We wrześniowym numerze (49) miesięcznika „Drogi Miłosierdzia” artykuł pt.”Wytrwać w
wierności przysiędze małżeńskiej” o WTM Sychar napisała jedna z Sycharowiczek z
Siemiatycz.

Propagujemy warsztaty „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia”, rekolekcje ogólnopolskie
WTM Sychar, rekolekcje, warsztaty, konferencje na temat małżeństwa, rodziny, wychowania,
które odbywają się w Białymstoku.

Współpracujemy z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Białostocką
Akademia Rodziny.

Newsletter Ogniska otrzymuje 33 subskrybentów.

7. Zamiary na przyszłość, potrzeby

Uzyskanie błogosławieństwa Księdza Arcybiskupa naszej Archidiecezji.

Zorganizowanie w 2015 r. rekolekcji Ogniska WTM Sychar w Białymstoku.

Nawiązanie współpracy z Doradcami Rodzinnymi oraz psychologami, prawnikami, księżmi,
mediatorami, terapeutami.

Lider Ogniska Opiekun Duchowy

Robert Łajewski 0 ks. Józef Kozłowski
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