
   

   „Rozważania różańcowe”

Wówczas Maryja przypomina:

„Poszukaj sobie kogoś innego, a jego zostaw”.

Gdy wyczerpuje się wino małżeńskiej miłości 

i zostaje tylko woda, Maryja prosi Jezusa o cud 

przemiany tego, co jeszcze małżonkom pozostało, 

w wino ich miłości małżeńskiej. Aby Jezus mógł 

pomóc małżonkom, trzeba słuchać Go. A wtedy 

czasem potrzeba zrobić coś, co sprzeciwia się 

światu, który – gdy jest kryzys małżeński – mówi:

(J 2,4). 

człowiek niech nie rozdziela (Mt 19,6b).

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”

A Jezus mówi: Co Bóg złączył,

  Wojciech Widłak

O tym, jak to jest, gdy dom bez taty boli...

  komentarz do „Miłość nie ma końca!”

Wiadomo, że dzieci są niczym najczulsze odbiorniki. 

Już niemowlęta wyczuwają zdenerwowanie 

i zmęczenie mamy. Płaczą wtedy – wydawałoby się – 

bez  p owodu .  S ta r s ze  dz i e c i  r o z um i e j ą 

niewypowiedziane słowa, odbierają unoszące się 

w powietrzu emocje. A co dopiero, jeśli słowa 

są wykrzyczane, a emocje dosłownie rozsadzają 

od środka to, co dotychczas było ostoją 

bezpieczeństwa – dom, rodzinę, małżeństwo 

rodziców...

Jak wygląda rozstanie mamy i taty widziane oczyma 

d z i e c k a?  O  t ym  o p ow i a da  t a  k s i ą ż k a . 

O wydarzeniach, zachowaniach i emocjach, które im 

towarzyszą. 

Książki 

SYCHAR

EDYCJA I/2020

Zauważmy, na czym polega zasadnicza różnica 

między rozwodem a separacją: rozwód otwiera 

drogę, przynajmniej cywilnoprawną, do zawarcia 

następnego małżeństwa – czyli do legalnego 

względem prawa cudzołóstwa do końca życia. 

                         „Wygrać trudne małżeństwo”

Jeżeli ja, mąż, jestem odpowiedzialny za zbawienie 

żony, to nie powinienem jej ułatwiać cudzołóstwa, 

wręcz przeciwnie, powinienem robić wszystko, żeby 

jej to utrudnić, bo na moim sumieniu leży jej 

zbawienie. I odwrotnie. Zgoda na rozwód 

spowoduje, że druga strona może wejść 

w cudzołożny związek w majestacie prawa cywilnego, 

legalnie, a przecież cudzołoży i być może do końca 

życia będzie cudzołożyć. A gdzie moja troska o jej 

zbawienie? Więc nigdy nie doradzałem nikomu 

rozwodu i mam zamiar tak wytrwać do końca życia.

       „Pokonywanie trudności w małżeństwie”

Kryzys i cierpienie zaczyna się już wtedy, 

gdy małżonkowie przestają okazywać sobie miłość, 

gdy zaniedbują wychowanie dzieci lub gdy oddalają 

się od Boga. Niniejsza książka pomaga szukać 

rozwiązań prawdziwych, a nie rozwiązań, które 

na krótką metę wydają się łatwe i proste, a które 

w rzeczywistości powiększają jedynie skalę krzywd 

i cierpienia małżonków, rodziców czy ich dzieci.

Główne przesłanie, na którym opiera się omawiana 

publikacja, to fakt, że kryzys małżonków 

nie zaczyna się dopiero wtedy, gdy dochodzi 

do przemocy, uzależnień czy zdrad. 



I to jest świadectwo, nawet dla tego męża, który 

był, wydawało się, kompletnie zamknięty 

na świadectwo. To jest świadectwo dla dzieci, 

przekazywany im ogromnie ważny komunikat, 

że małżeństwo jest święte.

(...) I ta biedna, prawowita żona dochowała 

wierności w ciężkiej pracy doglądania go w chorobie 

i w umieraniu. Ktoś może powiedzieć: „No, głupia 

sprawa, do głupich rzeczy ta wiara chrześcijańska 

namawia”, ale my jesteśmy właśnie tacy głupcy ze 

względu na Chrystusa. 

   „Małżeństwo jest święte”

Świadectwo takie rzucane w przestrzeń, 

dla każdego, kogo zechce tym świadectwem ubogacić 

Bóg.

We Wspólnocie Trudnych Małżeństw SYCHAR 

małżonkowie będący po rozwodzie wierzą, że ich 

sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, 

nawet jeżeli współmałżonek jest w drugim związku. 

A często, niestety, tak się dzieje, że po rozwodzie 

małżonek wchodzi w drugi związek.  

Rozwód i następujący po nim nowy związek 

traktujemy we Wspólnocie jako najtrudniejszy etap 

kryzysu małżeńskiego.

W SYCHARZE wierzymy, że Bóg daje dość łaski, 

żeby uzdrowić wszystkich sakramentalnych 

małżonków i uzdolnić ich do wypełniania przysięgi 

małżeńskiej – czyli do okazywania wiernej, ofiarnej 

i mądrej miłości współmałżonkowi – na każdym etapie 

kryzysu małżeńskiego.

                                            

      „Znowu razem”

  

Moja obrączka jest złota, gładka i wyjątkowo mała, 

aby dobrze leżała na szczupłym palcu. Noszę ją 

od czternastu lat z krótką przerwą, kiedy 

to musiałam zwiedzić piekło – tu, na ziemi. Wyszłam 

za mąż wcześnie i byłam z niej bardzo 

dumna.W drodze na uczelnię opierałam wówczas 

prawą rękę na poręczach autobusu tak, by wszyscy 

wokół mogli zobaczyć obrączkę. Co z tego, że to nie 

była ich sprawa? Małżeństwo napełniało mnie dumą, 

którą najchętniej obwieściłabym całemu światu. 

  „Ile jest warta twoja obrączka?”

Ale tak naprawdę wartość tego niewielkiego, 

okrągłego symbolu poznałam dopiero wtedy, 

gdy zaczęłam płacić za niego ogromną cenę.

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

                                        (Mt 19, 6)

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet jeśli 

małżonkowie nie potrafią ze sobą być 

 i jako tacy staną przed Bogiem. 

Celem działalności 

i odchodzą w stan separacji, 

który daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty 

małżeńskiej właściwie w każdej sytuacji.

to ich małżeństwo - 

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 

Nadal są mężem i żoną

Współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem - 

Bogiem w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc - 

beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. 

Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. 

czyli oddzielnego mieszkania, 

Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem - 

trwa nadal. 

Sakrament małżeństwa jest darem Boga, 

jest dążenie jej członków

które przeżywa kryzys. 

do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, 

Więcej o SYCHAR:

www. sychar.org

www.kryzys.org 

www.mapa.sychar.org
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