Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!
Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w
drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse
otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.
Charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

Informacja dla zainteresowanych Wspólnotą SYCHAR
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR istnieje od 2003 roku i stanowi „oddolną” inicjatywę
małżonków. Celem Wspólnoty jest ratowanie małżeństw sakramentalnych przeżywających kryzys. Jej
założycielami są małżonkowie, których sakramentalne związki małżeńskie, patrząc po ludzku, rozpadły
się, a mimo to postanowili oni trwać w miłości i wierności, wypełniając złożoną przed Bogiem przysięgę.
SYCHAR jest młodą wspólnotą, ale dynamicznie rozwijającą się. Powstaje wiele jej ognisk. Obecnie
działa kilkadziesiąt ognisk Wspólnoty w Polsce i za granicą. Rdzeniem SYCHARU jest grupa liderów
ognisk, moderatorów, opiekunów duchowych i współpracowników. Od 2012 roku Wspólnota ma
Krajowego Duszpasterza mianowanego przez Episkopat Polski.
We Wspólnocie SYCHAR małżonkowie wierzą w to, że Pan Bóg daje dość łaski, żeby uzdrowić
wszystkich sakramentalnych małżonków, uzdolnić ich do wypełnienia przysięgi małżeńskiej w każdej
sytuacji kryzysu (także po rozwodzie i gdy są w drugich niesakramentalnych związkach), gdy tylko pójdą
drogą nawrócenia, otworzą się na łaskę sakramentu małżeństwa. Taką drogę wiary w uratowanie
każdego sakramentalnego małżeństwa przeżywającego kryzys, w każdej sytuacji, proponuje
Wspólnota także tym, którzy są po rozwodzie w drugich związkach. Bo Pan Bóg małżonków
sakramentalnych zawsze i w każdej sytuacji widzi razem, o czym świadczą Jego słowa zapisane
w Ewangelii św. Mateusza: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek
niech nie rozdziela” (Mt 19, 6; por. Rdz 2,24; Mk 10,6-9; Ef 5,31). Przysięga małżeńska w jednakowym
stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków - tych co skrzywdzili i tych, co zostali
skrzywdzeni. W przysiędze nie ma klauzul dodatkowych warunkujących jej ważność. W małżeństwie
sakramentalnym małżonkowie wypełniają wolę Bożą, gdy realizują w codziennym życiu słowa
przysięgi, którą przed Bogiem sobie składali: „(…) ślubuję ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską
oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”. W tych słowach zapisana jest wola Boża dotycząca każdego
sakramentalnego małżonka. Pan Jezus chce uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo, także po
rozwodzie i gdy współmałżonek wchodzi w niesakramentalny związek, gdyż od momentu ślubu jest
z małżonkami w niezmiennym i nierozerwalnym przymierzu. „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet
wtedy, gdy staje się drogą krzyżową” (św. Jan Paweł II).
Jako wspólnota małżonków, którzy doświadczają kryzysu w swoim małżeństwie, Sycharowicze
wiedzą, że najlepszym lekarstwem jest wyjście z samotności i życie w łączności ze Wspólnotą, po to,
aby udzielać sobie wzajemnie pomocy w grupach samopomocowych np. w ogniskach, grupach 12
krokowych, mityngach, spotkaniach modlitewnych na Skype, na internetowym Forum Pomocy,
podczas rekolekcji, „Wakacji z SYCHAREM”, pielgrzymek, etc. Dzięki tym różnym formom wzajemnego
wsparcia mogą mimo kryzysu wzrastać w coraz większej miłości do Boga i do współmałżonka, i żyć
pełnią życia z Panem Bogiem! Na tym właśnie polega „czekanie – nie czekając”, aby codzienną radość
życia czerpać z jak najlepszych relacji z Bogiem i innymi ludźmi, aby w postawie otwartości na
pojednanie, twórczo do maksimum wykorzystać czas kryzysu, separacji, aby być dla współmałżonka
Bożym drogowskazem, przykładem rozwoju duchowego, emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego,
zawodowego, itp.
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