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Sprawozdanie za 20L4 rok
z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Siemiatyczach

1. Datazałażenta
...... 21.09.2013 r.,...

2. Lider Ogniska
Alicja Karczewska

3. Opiekun duchowy Ogniska
ks. dr piotr Arbaszewski

4. Błogosławieństwo miejscowego księdza biskupa (biskup, data)

5. Gdzie i kiedy są spotkania i jak one wyglądają?
Spotkania odbywają się w domu zakonnym ss, karmelitanek w Siemiatyozach, raz miesiącu w
niedzielę. Termin spotkania ustalany jest na bieżąco z miesięcznym v,yprzedzeniem,
podawany jest na stronie internetowej Ogniska otaz na plakatach sycharowskich wiszących w
kilku parafiach dieceĄi (tam, gdzie członkowie Sycharu są w stanie zapewnić bteżącą
informację), oraz w miarę mozliwości na forum kryzys.org Rozpoczynamy KoroŃą do
Miłosierdzia Bozego i Mszą Świętą w kaplicy domu zakonnego, potem ma miejsce spotkanie
w sąsiadującej sali. Rozpoczyny je modlitwą, potem następuje czas dzielęnia się swoimi
historiami, omawiamy równiez sprawy otgarlizacyjne. W drugiej części spotkania na bazie
wykładu, audycji lub artykułu na temat szeroko pojętego małzeństwa, rodziny, kryzysu,
sakramentalności małżęństwaprowadzimy dyskusje i dzielenie się naszym doświadczeniem w
konkretnym temacie. Spotkanie kończymy modlitwą. Spotkania trwają 2,5 do 3 godz.,
uczestniczy w nich najczęściej kilkanaście osob (12-15).

6. Inne formy działalności
Ognisko w Siemiatyczach w lipcu 2014 r. zorganizowało jednodniową wycieczkę do
Białowieży, o charakterze pielgrzymkowo-turystycznym. Brali w niej udział członkowie
Ognisk w Siemiatyczach i Lublinie, orazsycharowska młodzież.
W maju 2aI4 r. dwie osoby z Ogniska w Siemiatyczach uczestniczyły w otwarciu Ogniska
w Białymstoku, zaś we wrześniu 2014 r. cńery osoby z Ogniska uczestniczyły w otwarciu
Ogniska w Łukowie (diecezja siedlecka), dzie|ąc się swoim świadectwem.
Jedna z osób z naszego Ogniska napisała artykuł przedstawiający wspólnotę Sychar i jej
charyzmat, ukazał się on w miesięczniku archidiecepji białostockiej ,,Drogi Miłosierdzia" ,

zaś drugi, podobny ale obszemiejszy artykuł jej autorstwa,ukaże się w I kwartale 2015 r. w
dwutygodniku diecezj i kaliskiej,,Opiekun".

7. Zamtary na przyszłośc, potrzeby
Planujemy w dalszym ciągu informować o działaności WTM Sychar w diecezji
drohiczyńskiej, przez dystrybucję broszurek, ulotek, plakatów i informację ustną, orazw miarę
pojawiających się potrzeb za pomocą innych form.
Zamięrzamy'ponownie zorganizować wakacyjny vłyjazd do Białowieży, o podobnym
charakterze jak w roku ubiegłym.
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