Sprawozdanie
z działalności Ogniska Wiernej Miłości przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego
i Św. Floriana w Poznaniu (z dn. 6.12.2009)

1. Jak doszło do powstania ogniska Wiernej Miłości w Poznaniu?
W 2005 roku Maria Kramarek (osoba świecka będąca w Neokatechumenacie) napisała list do
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Prosiła, żeby Kościół zajął się także tymi, którzy wierzą w
trwałość małżeństwa, a nie tylko osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.
Arcybiskup odpisał, że Kościół właśnie o tym myśli. Niezależnie inna osoba zapytała znajomego
księdza czy mógłby poprowadzić takie duszpasterstwo. Te inicjatywy zbiegły się i w ich wyniku
powstało duszpasterstwo, które początkowo nosiło nazwę Duszpasterstwa Małżonków
Porzuconych. Jego pierwszym duszpasterzem był wikariusz Parafii Najświętszego Serca
Jezusowego i Św. Floriana - ks. Sławomir Krzeszewski.
2. Kiedy odbyło się pierwsze spotkanie?
W okolicy Wielkanocy 2005 roku.
3. Jak często odbywają się spotkania?
Raz na miesiąc.
4. Kto jest opiekunem ogniska od strony duchowej, a kto jest opiekunem świeckim?
Opiekunem świeckim do niedawna była Maria Kramarek, potem Tadeusz Szukała, obecnie jest
Agata Jurga. Duchowym opiekunem był początkowo ks. Sławomir Krzeszewski, obecnie jest
ks. Mirosław Musiał – wikariusz Parafii Św. Stanisława Kostki w Poznaniu.
5. Czy wspólnota otrzymała błogosławieństwo miejscowego biskupa?
Tak, została założona z jego błogosławieństwem.
6. Jak wyglądają cykliczne spotkania (Czy jest adoracja, Msza św., spotkanie formacyjne)?
W każdą trzecią niedzielę miesiąca przez duszpasterza wspólnoty odprawiana jest o godz. 19
Msza Św., a po niej w salce parafialnej odbywa się spotkanie. Na spotkaniach uczestnicy dzielą
się swymi przeżyciami zw. z sytuacją małżeńską, problemy odnoszone są do czytań
liturgicznych na dany dzień. Co roku w okresie Wielkiego Postu odbywają się trzydniowe
rekolekcje dla osób z duszpasterstwa i spoza niego o tematyce związanej z profilem wspólnoty.
7. Jakie są plany na przyszłość?
Planujemy przeprowadzenie warsztatów duchowego rozwoju „Wreszcie żyć - 12 kroków ku
pełni życia”, rekolekcji wielkopostnych, założenie biblioteczki wspólnotowej, oraz
rozpowszechnienie informacji o wspólnocie w pozostałych parafiach Poznania i okolic.
duszpasterz wspólnoty

opiekun świecki

