
Ryduttowy,31.12.2013r. 

Sprawozdanie za 2013 rok 
z dziatalnosci Ogniska Wiernej MHosci Matzeriskiej 

Wspolnoty Trudnych Matzehstw SYCHAR w Ryduttowach 

1. Data zatozenia 

19. 03. 2011r. 

2. Lider Ogniska 

Aleksandra Pajdo 

3. Opiekun duchowy Ogniska 

ks. Michat Mendakiewicz 

4. Btogosiawiehstwo miejscowego ksî dza biskupa (biskup, data) 

Pozwolenie na dziatalnosc Wspolnoty Trudnych Matzenstw SYCHAR przy parafii 

sw. Jerzego w Ryduttowach z dnia 14.10.2008r. z Kuril Metropolitalnej w Katowicach. 

Pisemne biogostawiehstwo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca 

zdnial4.01.2013r. 

5. Gdzie i kiedy sg spotkania i jak one wyglgdajq? 

Spotkania odbywajq siQ w kazdq drugg sobotq miesiqca od godziny 17:00 przy parafii pw. Sw. 

Jerzego w Ryduttowach w Oratorium sw. Jozefa. 

0 godzinie 17:00 wspolnie uczestniczymy w Eucharystii, podczas ktorej ktorys z cztonkow 

Wspolnoty czyta Czytania. Jezeli jest taka mozliwosc Msza W. odprawiana jest w intencji 

nnatzeiistw przezywajgcych trudnosci, kryzysy, a szczegolnie tych 

ze WTM SYCHAR. Po Eucharystii spotykamy s\q w Oratorium sw. Jozefa, gdzie na poczqtku 

wspolnie si? modlimy, lider przypomina charyzmat Wspolnoty oraz zasady obowiqzujqce 

podczas spotkan, a nast^pnie kazdy z uczestnikow przedstawia si§ i na tyle na ile chce opisuje 

swojg sytuacj? matzensk^. 

Dalszq czQsc spotkania, jesli ktos chce i potrzebuje, poswi^camy danej osobie tworzqc w ten 

sposob GrupQ Wsparcia; jesli jest z nami psycholog 

s. Matgorzata Skonieczek SDS - prowadzi wyktad na wybrany temat, po ktorym cztonkowie 

Wspolnoty dzieig si^ swoim doswiadczeniem w tym temacie; omawiamy biezqce sprawy 

Ogniska. 

Spotkanie konczymy wspoinq modlitwq o Odrodzenie Matzenstwa, a nast^pnie, jesli jest taka 

mozliwosc, opiekun duchowy ks. Michat Mendakiewicz udziela nam Btogostawieristwa. 

6. Inne formy dziatalnoki 

Udziat w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej jako Zespot Synodalny WTM 

SYCHAR. Udziat w "Ewangelizacji w Beskidach". Szerzenie charyzmatu WTM SYCHAR w innych 

parafiach. 

7. Zamiary na przysztosc, potrzeby 

Stata obecnosc psychologa oraz opiekuna duchowego na spotkaniach Ogniska. 

Udziat w rekolekcjach diecezjalnych oraz ogolnopolskich WTM SYCHAR. 

Zapraszanie na spotkania Ogniska gosci: teologow, terapeutow matzenskich, matzonkow, 

psychologow. ^ ^ ' i " ' ^ / ^ 

Organizowanie wspolnych pielgrzymek, wycieczek. 

Lider Ogniska / ,. epiekun duchowy 0, 

^ ''̂ ^̂  w/ //^jlJ > 


