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Przasnysz 08.01.2016r. 
Sprawozdanie za 2015 rok 

Z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej 
Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Przasnyszu. 

1. Data założenie – 31 maja 2014 r. 
2. Lider Ogniska – Katarzyna Monika Goś-Góralczyk 
3. Opiekun Ogniska – ks. dr Andrzej Maciejewski 
4. Błogosławieństwo miejscowego biskupa (biskup, data) -  
5. Gdzie i kiedy odbywają się spotkania i jak one wyglądają? 
   Spotkania naszego ogniska do września 2014 roku odbywały się w drugi poniedziałek miesiąca, od września 2014 roku 
termin został przeniesiony na pierwszy piątek miesiąca, powodem zmiany terminu była zmiana pracy lidera ogniska i 
trudności w kontynuowaniu spotkań we wcześniejszym terminie. Spotkania w pierwsze piątki miesiąca dla członków 
ognisko są też okazją do rozpoczęcia praktykowania pierwszych piątków miesiąca i systematycznej spowiedzi, 
przystępowania do sakramentów świętych. Spotkania poprzedza Adoracja Najświętszego sakramentu, podczas której 
przygotowujemy rozważania i prowadzimy różaniec w intencji małżeństw. Niektóre z przygotowanych rozważań znalazły 
się na stronie www.kryzys.org w zakładce z materiałami dla liderów. Po Mszy św. w intencji członków naszej wspólnoty i 
wszystkich małżeństw naszej parafii przeżywających trudności spotykamy się w sali na plebani. W czasie spotkań 
rozpoczynających się modlitwą poruszamy tematy szerokorozumianego kryzysu małżeństwa i jego nierozerwalności, 
łask płynących z sakramentu małżeństwa. Duża spotkań poświęconych jest poznawaniu samego siebie, własnemu 
rozwojowi duchowemu,  pracy  nad  sobą  z  jednoczesnym  poszanowaniem  inności drugiego człowieka. W przypadku 
kiedy na spotkaniu pojawia się nowa osoba jest to „jej czas” czyli ma możliwość zapoznania się z charyzmatem naszej 
wspólnoty, historią jej powstania i funkcjonowania, ma okazję wysłuchania świadectw innych członków wspólnoty, 
bycia razem bez konieczności wypowiadania się samemu. Nowo przybyłe osoby, dzięki pomocy księdza proboszcza 
otrzymują na spotkaniu „Zestaw pierwszej pomocy małżeńskiej” w skład, którego wchodzi oprócz broszury, modlitw – 
książka „Sychar. Ile warta jest Twoja obrączka?”. Spotkania kończą się podsumowaniem    przez    opiekuna   duchowego    
poruszanego  tematu,   wspólną   modlitwą i błogosławieństwem. 
 Obecnie nasze ognisko liczy 12 stałych członków. 
6. Inne formy działalności. 
Marzec 2014  w dniach 7-8 marca członkowie naszego ogniska uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu na Jasnej Górze, 
którego punktem kulminacyjnym było Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski siebie, swoich 
małżeństw, swoich rodzin, wszystkich intencji jakie nosimy  w sercu, a także naszego Ogniska WTM Sychar Przasnysz. W 
dniu 21 marca 2015 r.  członkowie naszego ogniska uczestniczyli w spotkaniu z prawnikiem  Grzegorzem Fedorczukiem 
 z Warszawskiego Ogniska Sychar, który wygłosił wykład na temat: „Pomoc prawno-psychologiczna dla osób nie 
zgadzających się na rozwód”. Natomiast w drugiej części spotkania przeprowadził „Warsztaty wystąpień publicznych”. 
Kwiecień 2014 - 11 Kwietnia 2014 z inicjatywy liderów ognisk i pomocy ks. mgr Andrzeja Janickiego Diecezjalnego 
opiekuna naszej wspólnoty udało nam się zorganizować I Międzyogniskowy Dzień Skupienia  dla małżeństw WTM  
Sychar  ognisk Płockiego, Przasnyskiego i powstającego ogniska we Włocławku w Zespole Szkół Katolickich w Sikorzu. 
Konferencję na temat „O jedno słowo za dużo….. komunikacja małżeńska w sytuacji kryzysu…” wygłosił ks. mgr A. 
Janicki, a ćwiczenia warsztatowe poprowadziła pani psycholog Anna Masłowska. 12 kwietnia w Bazylice Katedralnej na 
zaproszenie lidera powstającego ogniska we Włocławku liderzy ognisk z Przasnysza i Łodzi głosili świadectwo trwania w 
wierności przysiędze małżeńskiej  podczas  zorganizowanej  Niedzieli  Sycharowskiej. 26 kwietnia członkowie naszego 
ogniska uczestniczyli w uroczystym otwarciu ogniska WTM we Włocławku wspólnie z liderami i członkami innych ognisk 
z całej Polski. 
Maj 2014 - Członkowie naszej Wspólnoty w dniu 2 maja uczestniczyli w uroczystym zawierzeniu całej naszej wspólnoty 
Matce Najświętszej na Jasnej Górze. W dniach 15-17 maja 2014 r. członkowie naszego ogniska uczestniczyli w 
Rekolekcjach Sycharowskich w Konstancinie. 31 maja po raz drugi w naszej parafii zorganizowaliśmy Niedzielę 
Sycharowską. Cały dzień modliliśmy się w intencji małżeństw i rodzin. Na każdej Mszy św. mogliśmy wysłuchać pięknych 
świadectw – Marcina,  a także Ani i Pawła. Świętowaliśmy również pierwszą rocznicę otwarcia naszego ogniska. 
Czerwiec 2014 - W dniu 1 czerwca w do Parku Linowym Gibon aby świętowaliśmy I Sycharowski Dzień Dziecka.  
20 czerwca  członkowie naszego ogniska wzięli udział w powitaniu Ikony Matki Bożej Częstochowskiej    w     Pułtusku,   
oczekując   na   przybycie   Obrazu   mogliśmy   uczestniczyć   w konferencjach ewangelizacyjnych o.Jose poświęconych 
Matce Najświętszej i zrozumieniu jej roli w historii świata i każdego z nas, w historii zbawienia. W niedzielę 21 czerwca 
korzystając z zaproszenia ks. proboszcza Andrzeja Popielskiego liderzy naszej wspólnoty z ognisk w Przasnyszu i 
Włocławku głosili świadectwa w parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży.  
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Lipiec 2014 - W  dniach 11-12 lipca w naszej parafii miało miejsce nawiedzenie ikony Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej  poprzedzone  kilkudniowymi rekolekcjami prowadzonymi przez o. Czesława. W dniu 12 lipca o 
godz.12.00 została odprawiona Msza św. w intencji małżeństw naszej parafii w oprawie, której uczestniczyliśmy 
wspólnie z członkami Domowego Kościoła. W dniach 18-25 lipca przasnyskie ognisko podjęło się organizacji III turnusu 
Wakacji z Sycharem w Jastarni. 
Sierpień 2014 - W dniach 11-20 sierpnia dzieci z naszego ogniska mogły uczestniczyć w koloniach zorganizowanych 
przez Caritas Diecezji Płockiej pod opieką wychowawczą lidera ogniska. W dniach 21-23 sierpnia członkowie naszego 
ogniska wspólnie z sycharkami z całej Polski uczestniczyli w IV zlocie W Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.  
Wrzesień 2014 - Wspólnie  z  naszymi  dziećmi uczestniczyliśmy w corocznej pielgrzymce do Sanktuarium św. Stanisława 
Kostki w Rostkowie. 
Październik 2014 - W dniach 2-4 października członkowi naszej wspólnoty wzięli udział w Ogólnopolskich Jesiennych  
Rekolekcjach Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Porszewicach, podczas których konferencję na temat” Zanurz 
się w Jordanie 7 razy wygłosił dr hab. inż. Mirosław Rucki. 
Listopad 2014 – 7 listopada 2014 z inicjatywy liderów ognisk i pomocy ks. mgr Andrzeja Janickiego Diecezjalnego 
opiekuna naszej wspólnoty udało nam się zorganizować II Międzyogniskowy Dzień Skupienia  dla małżeństw WTM  
Sychar  ognisk Płockiego, Przasnyskiego, Włocławskiego i powstającego ogniska w Łomży  w Zespole Szkół Katolickich w 
Sikorzu. Konferencję  na  temat   „O  jeden  krok  dalej w głąb siebie…” wygłosił ks. mgr Andrzej Janicki, a ćwiczenia 
warsztatowe poprowadzili liderzy ognisk. Dzień Skupienia zakończyła wspólna  Eucharystia. W tym samym dniu na 
zaproszenie rektora WSD w Płocku ks. dr Marka Jarosza liderzy ognisk WTM Sychar z Przasnysza i Włocławka spotkali się 
z klerykami. Celem spotkanie było przybliżenie studentom naszej wspólnoty, jej charyzmatu, przybliżenie istoty kryzysu 
małżeńskiego  a  także  roli  kapłana  jako  on  może  odegrać  niosąc   pomoc  małżonkom w  potrzebie.  W przypadku 
naszej wspólnoty to również rola opiekuna duchowego ogniska i towarzyszenie małżonkom w najtrudniejszych 
chwilach. Była też okazja do rozmowy na temat oczekiwań wobec kapłanów, którzy chcą czy będą w przyszłości 
pomagać małżonkom, jak również czas na nasze świadectwa trwania w wierności przysiędze małżeńskiej.  
Grudzień 2014. W  dniach  13 – 16  grudnia  odbyły  się w   naszej  parafii  rekolekcje,  które   poprowadził o. Czesław 
Bloch „Rodzina Bogiem silna” . W wygłoszonych przez niego konferencjach można było jeszcze mocniej zrozumieć istotę 
sakramentu małżeństwa, a także nasze codzienne wezwanie do obrony tego sakramentu. 
Ponadto kolejne osoby z naszego ogniska rozpoczęły internetowe warsztaty „12 kroków ku pełni życia”, natomiast lider 
ogniska prowadzi te warsztaty w formie internetowej. 
7. Zamiary na przyszłość, potrzeby. 
 udział  lidera  i  członka  wspólnie  z  opiekunem  duchowym  w  rekolekcjach  dla liderów i opiekunów 

Duchowych w Nysie,  
 kontynuowanie organizacji Dni Skupienia w dwóch terminach wiosna-jesień, podczas których konferencję będą 

głosić opiekunowie duchowi poszczególnych ognisk, jest to szczególnie ważne dla osób, którym z powodu 
trudności finansowych i organizacyjnych trudno wziąć udział w rekolekcjach ogólnopolskich, 

 wyjazdy na rekolekcje ogólnopolskie, Zlot Sycharu itp.wakacje z Sycharem, 
 2-dniowy Ogniskowy wyjazd do Częstochowy – wiosna 2016 r. 
 pomoc w organizacji Wakacji z Sycharem, 
 zorganizowanie  II   Dnia   Dziecka,   zapewnienie   dzieciom   możliwości wzięcia udziału w   koloniach   ponieważ   

ważne jest aby w kryzysie nie zapominać o naszych pociechach i dawać   im   jak   najwięcej   radości i czasu   
spędzanego   razem, poczucia wyjątkowości i ważnego miejsca w naszym życiu w oczekiwaniu na powrót 
współmałżonka, 

 zorganizowanie III Niedzieli Sycharowskiej i 2 rocznicy otwarcia ogniska w naszej parafii, 
 spotkania i głoszenie świadectw w innych parafiach w ramach Niedzieli Sycharowskiej, 
 spotkania z kapłanami i klerykami w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, 
 kontynuowanie propagowania informacji o WTM Sychar w parafiach i okolicznych diecezjach. 

 

 

 

 


