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Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR
Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!



1. Wspólnota Sychar pomaga wszystkim sakramentalnym 
małżonkom, także tym żyjącym w niesakramentalnych związkach

Charyzmat Wspólnoty wyrażający się w zdaniu: 
"Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania"
jest skierowany do wszystkich sakramentalnych małżeństw 
przeżywających kryzys, na każdym jego etapie, także po rozwodzie, 
i gdy małżonkowie są w drugich niesakramentalnych związkach, 
w których mają nieślubne dzieci.



2. Pan Jezus chce uzdrowić każde sakramentalne 
małżeństwo, także po rozwodzie

Pan Jezus małżonków sakramentalnych w każdej sytuacji 
i w każdych okolicznościach dopóki żyją widzi jako 
„jedno ciało” (nawet po rozwodzie i gdy wchodzą w nowe 
niesakramentalne związki). 
W Biblii czterokrotnie jest o tym mowa: 
(Rdz 2, 24; Mk 10, 6-9; Mt 19, 6 i Ef 5, 31).



3. Wierność to nie jest heroizm

Pan Jezus wszystkim głosił tę samą naukę:

 "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę (…). Kto Mnie nie 
miłuje, ten nie zachowuje słów moich" (J 14, 23-24).

 "Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga 
i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na 
spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie" (1 J 5, 2-3).

 "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali" (2 Kor 12, 9).

 "Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz 
zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli 
przetrwać" (1 Kor 10, 13b).

 „Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk 9, 23b).



4. Przysięga małżeńska obowiązuje zawsze 
w jednakowym stopniu wszystkich 

sakramentalnych małżonków

 tych, co skrzywdzili i porzucili współmałżonka,

 tych, co zostali niesprawiedliwie porzuceni i weszli w 
drugie związki, i urodziły im się w tych związkach dzieci.

Przysięga obowiązuje jednakowo małżonków:



5. Powroty z niesakramentalnych związków, 
w których są dzieci - świadectwa

„Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela” 
(Mt 19, 6) – czyli z woli Bożej również dziecko 
z niesakramentalnego związku nie może rozdzielać 
małżonków sakramentalnych.



6. Potrzeba spójnego przekazu nauczania 
o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa 

i stosowania go w praktyce duszpasterskiej w sytuacjach 
najtrudniejszych, gdy w drugim związku są dzieci

CZY WRÓCIĆ?
JAK WRÓCIĆ?

BY ZMINIMALIZOWAĆ BÓL INNYCH OSÓB NP. DZIECI



7. Powrót Ani i Andrzeja po 13 latach
- świadectwo czy antyświadectwo?

Ania i Andrzej wrócili do siebie po 13 latach życia 
w niesakramentalnych związkach, w których urodziły im się dzieci:  

Ani – troje,  Andrzejowi  - jedno. Są żywym dowodem działania 
łaski sakramentu małżeństwa, że na powrót nigdy nie jest za 
późno i nie ma sytuacji nieodwracalnych. W maju 2015 roku 

urodziło się ich pierwsze dziecko, a w 2017 roku drugie.



8. Dobro dziecka

„… cierpienie nie jest najgorszą rzeczą, jaka 
może spotkać człowieka, również dziecko. 
Dużo gorsze od cierpienia jest zgorszenie, czyli 
skierowanie kogoś ku złu, „pogorszenie” go”. 

Dr Alicja Zagrodzka, Jego ratunek jest zawsze możliwy, „Głos dla życia” 137(6)2015



9. „Biały niesakramentalny związek” – cel duszpasterskiej 
pomocy czy etap na drodze uzdrowienia 

sakramentalnego małżeństwa?

Czy brak intymnego pożycia sakramentalnych małżonków 
z partnerami w drugich tzw. “białych niesakramentalnych 
związkach” to wystarczający warunek dopuszczenia do 
Komunii Świętej? 

Małżeństwo to wspólnota łoża, ale też i stołu. 



10. Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym żyjącym 
w drugim niesakramentalnym związku

 „W każdym przypadku należy czynić wszystko, aby 
doprowadzić do pojednania”.

 „Proces nawrócenia może i powinien rozpocząć się od razu, 
już w tej sytuacji egzystencjalnej, w której każdy się 
znajduje”.

Dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny z 21 stycznia 1997 roku 
pt. „Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych 
związkach. Zalecenia (25 I 1997)”: 



11. Potrzeba wspólnego celu praktyki 
duszpasterskiej

Nawrócenie i wzrost w miłości do Boga
i do sakramentalnego współmałżonka 

w każdej sytuacji kryzysu, również po rozwodzie i gdy 
współmałżonek jest w drugim niesakramentalnym 

związku, w którym są dzieci.



12. Moje małżeństwo

W związku małżeńskim jestem od 24 lat, od 20 lat po
jednostronnym rozwodzie żyję sam czekając na powrót
żony. Moja sakramentalna żona jest od wielu lat
w niesakramentalnym związku, w którym jest dziecko.
Bardzo kocham moją żonę, modlę się za nią, za nasze
małżeństwo, za wszystkie osoby, z którymi jest
związana moja żona. Moim pragnieniem jest, byśmy się
wszyscy razem ze sobą pojednali i żyli na chwałę Bożą
w prawdziwej przyjaźni. Wierzę, że jest to możliwe.



„Chrystus nie wymaga od Was małżonkowie 
tego co niemożliwe, ale tego co doskonałe” 

(Św. Augustyn)


