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Każde trudne sakramentałne małżeństwo jest do uratowanial

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

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r.
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Zwracamy się z prośbą do Księdza Biskupa o wsparcie dla naszych małżeństw w kWysie. W naszej wspólnocie
jest wielu mabonków, którzy przeżywają dramat zdrady, opuszczenia ze strony współmałżonka, a mimo to kochają

czekają na powrót swoich współmałżonków nawet wtedy, gdy są oni uwikłani w drugie związki. Docierają do nas
nformade, że jest im teraz trudniej wytrwaćw wierności sakramentowi mabeństwa z powodu tak różnych interpretacji

adhortacji papieża Franciszka ,,Amoriś Łaetitia', która oprócz wielu wartościowych treści, pięknego opisu miłości
małżeńskiej otwiera też niebezpieczną furtkę do dowolności interpretacyjnej szczególnie w VIII rozdziale. Dlatego
widzimy bardzo ważną potrzebę jednoznacznego potwierdzenia nauki Kościoła katolickiego o nierozerwalności
sakramentalnego mabeństwa w pracy duszpasterskiej z małżeństwami, w szczególności z mahonkami sakramentalnymi
żyjącymi w związkach niesakramentalnych. Naszym zdaniem, takim wiarygodnym potwierdzeniem nauczania Kościoła
o nierozerwalności małżeństwa byłoby wprowadzenie do praktyki duszpasterskiej we wszystkich duszpasterstwach
zajmujących się małżeństwami wspólnego celu - pomoc we wzroście miłości do Boga i do sakramentalnego
wspólmalżonka. To dążenie do wzrostu miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka dotyczy wszystkich
małżonków sakramentalnych niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdują - również tych naszych sakramentalnych
współmabanków, którzy nas opuścili i weszli w niesakramentalne związki, gdzie są dzieci. W naszej wspólnocie mamy
przykłady małżonków, którzy dzięki łasce Bożej wrócili do siebie z takich niesakramentalnych związków, z sytuacji po
ludzku nie do rozwiązania, gdyż w drugich związkach zrodziły im się dzieci. Mimo to Pan Bóg sobie z tą sytuacją poradził
swoją łaską pomógt im się nawrócić i powrócić do sakramentalnego współmałżonka. Co spowodowało, że pozwolili

Panu Bogu poukładać swoje życie?
Mamy doświadczenie, że osoby które zetknęly się z takjasno określonym naszym charyzmatem, który streszcza

się w zdaniu: ,,Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania", mówią że to im bardzo pomogło otworzyć się na
działanie uzdrawiającej ich mabeństwo łaski Bożej. Nasz charyzmat: .,Każde sakramentalne małżeństwo jest do
uratowania" obejmuje wszystkich sakramentalnych małżonków, a więc również i tych, którzy są w niesakramentalnych
związkach i mają w nich dzieci. Dlatego naszym zdaniem ma sens istnienie jednego wspólnego celu dla wszystkich
duszpasterstw zajmujących się małżonkami - wzrastanie w miłości da Pana Boga i do sakramentalnego współmabonka.
Kiedy zgodnie z Bożym porządkiem miłości - miłość do Pana Boga będzie na pierwszym miejscu a na drugim miłość do
sakramentalnego wspótmalżonka, to miłość do wszystkich innych osób Idzieci, rodziców, niesakramentalnych
partnerów, etc.) będzie na swoim miejscu

Dlatego takie ustawienie głównego celu dla wszystkich sakramentalnych małżonków jest tak ważne, gdyż
obecnie po ogłoszeniu adhortacji z bólem serca widzimy niebezpieczeństwo podważenia nierozerwalności naszych
małżeństw, szczególnie tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuaqi, gdy wspólmalżonek jest w drugim związku,
w którym są dzieci. Z przykrością czytamy punkt 298+ adhorta(ji, zachęcający naszym zdaniem w przepisie 329 naszych
współmałżonków, którzy żyją w drugich związkach, w których mają dzieci, da tego, aby nie rezygnowali z pewnych
wyrazów intymności, gdyż jak mówi adhortacja brak tych wyrazów intymności może spowodować, że ,,nierzadko
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wierność może l)yć wystawiona na próbę, a dobro potomstwa zagrożone"(Sobór Wat. 11, Konst. duszpast. Gaudium et
spec, 51). Tu przepis 329 odwołuje się do 51 punktu Konstytucji Duszpasterskiej ,,Gaudium et spec", który dotyczy
małżeństw sakramentalnych: ,,Gdzie zrywa slę intymne pożycia ma#efisk/e, tam nierzadko w/erność może być
nastawiona rla próbę a dobro potomstwa zagrożone. Wtedy bowiem grozi niebezpieczeństwo zarówno wychowaniu
dz/ecC jak/zdecydowanej wo/i' prz)jęcfa da/czego potomstwa" ISobór Wat. 11, Konst. duszpast. Gaudium et spec, 51). To
budzi jeszcze większy nasz niepokój, gdyż odniesienie tego zapisu iktóry według nas wyraża zachętę do utrzymywania
intymnego pożycia) da związku nieregularnego (cudzałożnegol, sprawia wrażenie tak jakby oba związki sakramentalny
i niesakramentalny były równie prawomocne przed Panem Bogiem. U czytającego ten punkt adhortacji może pojawić
się w pełni zasadne pytanie:Jak będzie się czuła sakramentalna żona, gdy dowie się, że jej mąż utrzymuje pewne
wyrazy intymności z drugą kobietą, z którą ma dziecko, a adhortacja w punkcie 298 mu na to przyzwala, wręcz
zachęca? Aby bardziej sobie uświadomić powagę sytuacji i krzywdę jaką wyrządza się tej kobiecie, warto byśmy
wszyscy postawili się w jej sytuacji, w której oprócz zdrady ze strony współmałżonka doznaje poczucia
opuszczenia ze strony Kościoła spowodowanego ww. punktem adhortacji

Bolesne dla nas są też punkty 301 i 305 adhortacji, które nie wykluczają istnienia możliwości dopuszczenia do
Komunii św. małżonków sakramentalnych żyjących w drugich niesakramentalnych związkach bez zachowania wymogu
życia jak brat z siostrą". Co poczuje wierna sakramentalna żona, gdy zobaczy swojego męża, na którego powrót czeka,

przystępującego do Komunii św. razem z partnerką z niesakramentalnym związku, z którą ma dziecko? Co poczuje, gdy
usłyszy ad niego, że ksiądz spowiednik mu na ta pozwolił? Czyjej mężowi będzie łatwiej czy trudniej nawrócić się i do niej
wrócić, skoro będzie przystępowat do Komunii św, z poczuciem, że nie jest to świętokradztwo, że nie popełnia
śmiertelnego grzechu prowadząc intymne współżycie w swoim niesakramentalnym(cudzołożnym) związku?

Księże Biskupie, pragnieniem naszych sercjest, by nasza troska o zbawienie współmałżonków, którzy nasopuścili
była wspierana przez Pasterzy Kościoła poprzez zachęcanie ich do powrotu do nas. My ich kochamy i wielu z nas jest
gotowych z miłością przyjąć ich dzieci z drugiego związku. Pragniemy, aby wszystkie osoby posługujące
w duszpasterstwach dla związków niesakramentalnych pomagali naszym sakramentalnym współmabonkom
uwikłanym w drugi związek w rozwoju miłości do Boga i do nas, aby dzięki łasce Bożej mogło dojść do pojednania
i powrotu.

Chcemy, aby nasz głos został usłyszany. To była pragnieniem św. Jana Pawła 11, który w Szczecinie ll czerwca
1987 roku pow\edzia\\ ,,l trzeba by {...), o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przezfilmy czyśrodki masowego
przekazu społecznego (...) zdradzone, opuszczone żony, bymówili też porzuceni mężowie!"

Do listu dolączamy świadectwa małżonków z naszej wspólnoty czekających na powrót swoich współmałżonków
z niesakramentalnych związków, w których mają dzieci.

Z Bożym pozdrowieniem, w imieniu Rady Wspólnoty

Andrzej Szczepaniak

1+1 Punkt 298 adhortacji mówi
Czym innymjest drugizwiqzek, który umocniłsłę z czasem, z nowymi dziećmi, ze sprawdzono wiernością, wiełkodusznym

poświęceniem, zaangażowaniem chrześcyańskim, świadomościq nieprawidłowości swdęjsytuadii wielką trudności% by
cofnąć się wstecz bez poczucia w sumieniu, że popadąoby się w nowe winy. Kościół uzncee sytuade ,,gdy mężczyzna
i kobieta, którzy dla ważnych powodów -- jak na przykład wychowanie dzieci -- nie mogą uczynić zadość obowiązkowi
rozstania się" [329]. !smieje także przypadek osób, któż podjęły wielki wysilek, aby uratować pierwsze mabeństwo
i doznały niesprawiedliwega porzucenia, lub ,,tych, którzyzawarłi nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często
w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie mabeństwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie bWa waha'

Przypls 1329] i 1330] mówi:
JAN PAWEŁ il, AdharŁ aposŁ. Famiiiarb consoRio {22 listopada 1981), 84: AAS 74 {1982), 186. Wtych sytuacjach wielu,

znając i przyjmując możliwość pozostawania w związku 'jak brat i siostra", którą oferqe im Kościól, odkrywają, żejeśli
brak pewnych wyrazów intymności "nierzadko wiernośćmaże być wystawiona na próbę, a dobro potomstwa zagrożone'
ISobór Wat. 11, Konst. duszpast Gaudium et spis, 51)".
Punkt 51 ,,Gaudium et spec" mówi
Gdzie zrywa się intymne pobycie małżeńskie, tam nierzadko wierność może być nastawiona na próbę a dobro

potomstwa zagrożone. Wtedy bowiem grozi niebezpieczeństwo zarówno wychowaniu dzieci, jak i zdecydowanej woli
przyjęcia dalszego potomstwa".

[330]3



Szczęść Bożej
Mam na imię Agnieszka. W łym roku w kwietniu minęło 22 łata od zawarcia sakramen-

talnego związku małżeńskiego. Od września 2009 mąż odszedł i zostawił mnie z trzema cór-
kami(12 lat, 8 lat i9 miesięcy). Mąż żyje obecnie z konkubiną, z którą ma córkę (4 lata)

Byłam w szoku, gdy odkryłam zdradę męża. Na szczęście pomoc znalazłam we
Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar. Tam podczas spotkań z kapłanem, psychologiem
i ludźmi takimi jak ja odkWłam, że moja miłość do męża mimo jego zdrady, to nie jest nic
nienormalnego. Zdrada boli i to bardzo, rani bardziej niż mogłam sobie to wyobrazić, ale nie
usuwa automatycznie miłości do męża z mojego serca. To było paradoksalne. ale czułam,
że kocham męża jeszcze bardziej. We wspólnocie Sychar spotkałam kobiety i mężczyzn,
którzy mimo zdrady czekali na swoich małżonków. Zrozumiałam, że sakrament małżeństwa
i przysięga, którą złożyłam mojemu mężowi obowiązuje mnie nadal i zdrada męża absolut-
nie nie zwalnia mnie z wierności. Bardzo modliłam się o to, bym mogła wybaczyć mężowi
zdradę, a także kobiecie, z którą mąż zamieszkał po roku od wyprowadzki od nas. Nie wiem
w którym momencie tak się stało. Ale poczułam się wspaniale. Pokój w sercu, radość
i uśmiech zaczął mi towarzyszyć na co dzień.

Sytuacja nie jest prosta, bo mąż i konkubina mieszkają w tej samej parafii co my. Spo-
tykamy się na Mszach św. Przykro jest córkom, gdy ja z córkami siedzę w kościele, a na-
przeciwko siedzi mąż z konkubiną i dzieckiem. Wielu naszych parafian jest zgorszonych, gdy
widzą tę sytua(;lę, bo pamiętają .jeszcze jak my z mężem i córkami uczęszczałiśmy razem na
Mszę św. Córki rozumieją, że ich ojciec żyje w grzechu i nie może przyjmować Komunii św
do swojego serca. Ale nie rozumieją, dlaczego w Adhortacli usprawiedliwia się takie trwanie
w drugim związku wyższą koniecznością (wychowaniem dziecka). Zastanawiają się dlaczego
to nieślubne dziecko jest ważniejsze niż one?

Ostatnio najstarsza córka odbyła z ojcem poważną rozmowę. Tłumaczył się, że ,,tak
mu się życie ułożyło". Monika opowiedziała mi co powiedziała ojcu na takie stwierdzenie,
cytuję: '...Tato nie opowiadaj mi bzdur, to były i są twoje i tylko twoje własne wybory i ich
konsekwencje. Decydując się na zdradę, współżyjąc z konkubiną nłe wiedziałem, mając już
trzy córki, że możesz powołać do życia kolejne dziecko? Nie pomyślałem, jaki tym sprawisz
ból nam i mamie? Dlaczego domagasz slę byśmy rozumlały ciebie l twoją sytuację, gdy ty
zupełnie nie leczyłeś się z naszą sytuacją? Nie pomyślałem ile upokorzenia i wstydu przeży-
łyśmy i przeżywamy nadal widząc ciebie z tą kobietą i mając świadomość, że żyjesz na co
dzień w grzechu. A przecież możesz to zmienić, mama nadal na ciebie czeka

Nie wiem czy ta rozmowa spowodowała jakieś zmiany w postawie męża, ale od ja-
kiegoś czasu mąż częściej do mnie dzwoni i odbiera telefony ode mnie (wcześniej się to nie
zdarzało).

Mam taką nadzieję, że księża w Polsce będą mnie i nasze córki wspierać w stara-
niach o zbawienie mojego męża i jego powrót do naszego sakramentalnego małżeństwa.

Z wyrazami szacunku
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Szczęść Boże.
Jestem sakramentalną żoną od prawie 16 lat, matką 3 dzieci. Od ponad trzech lat wychowUę

je sama, gdyż mq mąż z dnia na dzień odszedł do innej kobiety, gdzie po roku pojawiło się ich
wspólne dziecko. Ta wiadomość, zarówno o odejściu jak i nieślubnym dziecku, była dla mnie i dla
naszych dzieci ogromną traumą, która pozostawi ślady w ich psychice na resztę życia. Dzieci na co
dzień mają ograniczony kontakt ze swoim (ojcem, którego bardzo potrzebują

Dzięki Wspólnocie Trudnych Małżefistw Sychar, do której tra-fiłam, odnalazłam na nowo
sens życia. Przybliżyłam się bardzo do Boga, otrzymałam łaskę nawrócenia. Bóg obdarzył i nadal
obdarza mnie wielkimi łaskami. Jedną z nich jest łaska trwania w wierności przysiędze małżeńskiej
złożoną przed samym Bogiem. Zrozumiałam, czym tak naprawdę jest sakrament małżeństwa, jaki to
cenny dar. Wiem, że fakt odąścia mojego męża nie zwalnia mnie z dotrzymania słów przysięgi,
które wypowiedziałam ponad 15 lat temu wobec Boga i mojego męża. Modlę się za m(jego męża
codziennie, wspólnie z moimi dziećmi, które wychowuję w duchu miłości i wybaczenia oku.
Tłumaczę, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego tak ważna jest nasza modlitwa za
tatę o jego nawrócenie. Ufam Bogu, że jest w stanie na nowo doprowadzić nas do siebie. Staram się
żyć tak, aby dawać świadectwo w świecie, w którym wierność jest niemodne, natomiast modne jest
znalezienie sobie nowego partnera i ,,ułożenie sobie życia na nowo:

Adhortac:ja ,,Amoris Laetitia'' wywołała u mnie niezbyt przŃemne emocje. Dostrzegłem w
niej(punkt 298 Adhortacji) przyzwolenie na grzech cudzołóstwa osób żyjących w związkach
niesakramentalnych ze względu na dzieci z tych związków. Co w takim razie z moimi dziećmi, które
zostały poczęte z łoża sakramentalnego, a teraz wychowują się bez ojca, ze świadomością, że ich tata
wychomje dziecko, które ma z inną, obcą dla nich kobietą? Czy w tym przypadku wytłumaczenie,
że ,,ze względu na konieczność wychowywania dzieci z nowego związku'', ich tata po ludzku nie ma
możliwości rozstania się z tamtą kobietą i powrotu do rodziny, jest adekwatne do sytuac.li?

Jestem też w trudnej sytuacji, panien'aż moja rodzina nie akceptuje do końca moją drogi,
moją wiemości mężowi. Uważa bowiem, źe powinnam także, szczególnie jako osoba porzucone
i pokrzywdzona, ,,ułożyć sobie życie.'' W wyniku różnorakich interpretacji Adhortacji, spotkałam się
z opiniami ze strony rodziny, że tym bardziej to, co robię nie ma sensu, bo nawet Kościół st4e się
już bardziej liberalny i wyrozumiały dla takich sytuacji, w której obecnie znajduje się mój mąż.

Ja jednak nie tracę wiary i nadziei. Każdego dnia proszę Boga o pomoc, abym mogła trwać
i w wierności czekać na mojego sakramentalnego małżonka. Nie ,,układam sobie życia", nie zrażam
się tym, że m(je poglądy uważane są za niemodne i stereotypowo. Jestem wierna temu, co
powiedział o małżeństwie sam Pan Jezus, jest ono nierozerwalne i ,,tego co złączył Bóg niech
człowiek nie rozdziela''. Nie ztłajduję też żadnego wytłumaczenia i usprawiedliwienia na życie
w związku niesakramentalnym. Nieślubne dziecko nie może być .jakby ,,przeszkodą'' do powrotu do
sakramentalnego małżonka i dzieci z tego małżeństwa. Na pewno jest to bardzo trt,idna sytuacja, ale
z Bogien} do przejścia, gdyż w Nim jest moja moc i siła.

04.07.2016 r.
Po.h



Nazywam się Iwona, jestem sakramentałną żoną od lO lat. W maju 2006 roku zawarłam
z moim mężem sakramentalne małżeństwo po 8 latach znajomości. Pierwsze cztery lata naszego
małżeństwa uważam za szczęśliwe, chociaż nie brakowało w nim trudnych okresów (trzykrotnie
poroniłam w różnych momentach ciąży). Utraty dzieci były zarówno dla mnie jak i mojego męża
wielkim bólem oraz niestety czasem, gdy zaczęliśmy się od siebie oddalać. Rozpoczął się wtedy
poważny kryzys w naszym małżeństwie, w wyniku którego mąż w lutym 2012 roku wyprowadził się
z domu, zostawiając mnie z informacją, że w nim miłość się wypaliła. Pół roku później złożył pozew
o rozwód, odrzucając wszelkie próby ratowania małżeństwa, jakie proponowałam. Po roku czasu,
pomimo mojej niezgody, sąd orzekł rozwód cywilny, co pozwoliło mojemu mężowi zawrzeć kontrakt
cywilnyz kobietą, z którąjest teraz i aktualnie ma z nią nieślubną córkę.

Po odejściu męża świat rozsypał mi się w drobne kawałki. Wówczas byłam pewna tylko
jednego, że kocham i nadal chcę kochać mojego męża oraz że pragnę ratować nasze małżeństwo
Tylko nie wiedziałam jak to zrobić, czułam się jak w potrzasku. l wtedy w tej mojej niemocy
przyszedł z pomocą Pan Jezus. Postawił na mojej drodze kapłanów, którzy pokazali mi i uświadomili,
że jesteśmy jako małżonkowie związani sakramentem, który jest nierozerwalny, z którego płynie
moc łask

Następnie poznałam Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR, gdzie spotkałam ludzi
świeckich, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji jak ja, a mimo to trwają w wierności swojemu
współmałżonkowi i pielęgnuje miłość do niego, chociaż niejednokrotnie ten współmałżonek jest już
w innym związku. l to był czas, kiedy uwierzyłam, że moje małżeństwo może zostać uratowane, już
nie moją siłą, ale Mocą Bożą płynącą z Sakramentu Małżeństwa. Tak rozpoczęła się droga mojego
nawrócenia, pracy nad sobą i czas aktywnej współpracy z Bogiem - Jezusem Chrystusem, dla
którego nie ma rzeczy niemożliwych. Droga ta trwa do dziś. Wybaczyłam mężowi odejście i zdradę,
modlę się za niego oraz za tę kobietę, z którą jest. Kocham go i pragnę jego prawdziwego dobra,

przede wszystkim, aby doświadczył łaski nawrócenia i Miłości Boga. Sama doświadczam każdego
dnia, od czasu odejścia męża, coraz bardziej bezwarunkowej miłości do niego, kocham go za to, że
jest, chociaż nie ze mną. Mam pełną świadomość, że ta miłość, która odnawia się w moim sercu,
jest wielką łaską płynącą z otwarcia się przeze mnie na sakrament małżeństwa. Jestem wierna
mojemu mężowi i gotowa na pojednanie i odbudowę naszego małżeństwa, jeżeli tylko mąż wyrazi
taką wolę. Ponieważ w aktualnym związku męża pojawiło się dziecko, jestem gotowa na jego
powrót także z dzieckiem i otoczenie tego dziecka opieką i miłością. Mam także świadomość i zgodę
na to, że mąż ma obowiązek zatroszczyć się materialnie o byt tego dziecka.

03.07.2016
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Mam na imię Milena, mam 30 lat i chciałabym przedstawić swoją historię. Od ośmiu lat jestem
sakmmentalną żoną- Po dwóch latach małżeństw-a mąż odszedł do innąl kobiety, z którą ma dziecko. Od
sześciu lat samotnie wychomyę naszego syna Bartusia, a od czterech lat mamy z mężem rozwód cywilny.
Początki naszego małżelistwa były udane i pełne planów na przyszłość, oboje pragnęliśmy mieć dzieci i
stworzyć prawdziwą kochająca się rodzinę- Niesteq wraz z pojawieniem się dziecka i problemów życia
codziennego u męża powoli wygasać zapał jaki towarzyszył mu na początku naszą wspólnej drogi, poja-
wia się kłótnie i nieporozumienia, po jakimś czasie także przemoc Htzyczna. Mimo to nadal wierzyłam w
naszą wspólną przyszłość, próbowałam ratować to małżeństwo. Jednak mąż wybmł inną drogę i związał
się z dużo młodszą kobiet% z którą po jakimś czasie doczekał się dziecka, także syna. Po dwóch latach
małżeństwa mcje plany na przyszłość legły w gruzach, a kiedy dowiedziałam się
o kochance męża czułam się jakby cały świat się zawalił, czułam się tak, .jakbym nie dała już rady żyć.
Nasz mały synek stracił ojca. To był bardzo ciężki i tmdny czas... Jednak po czasie bólu i cierpienia Bóg
zaczął leczyć moje zranionc serce, przyszło prawdziwe głębokie nawrócenie, wraz z którym na nowo od-
nalazłam sens życia.

Prawie trzy lata temu trafiłam do Wspólnot Tmdnych małżeństw SYClIAR, gdzie poznałam
wielu wspaniałych ludzi, którzy pomimo zdrady współmałżonka(często żyjącego w itym związku,
u' którym rodziły się dzieci) trwają w wierności złożonej przysiędze małżeńskiej. Pamiętam jaka czułam
się wtedy słaba i rozbita i prosiłam Belga, aby mi także dał siły trwać w wiemości. l tak Bóg oczyszczać
moje serce, co często było bardzo bolesne i wymagało ode mnie wiele wysiłku, był to czas wzmożonej
pracy nad sobą i trwa on do dzisiaj. Ale Pan Bóg działał, nawracać i prostować ścieżki. Zaczęłam modlić
się za męża, a także za jego kochankę. Wybaczyłam mu wszys&ie ]azywdy. Z mojego serca zniknęły
złość, żal, poczucie krzywdy.

Cały czas pozostawałam w dobrych stosunkach z teściową. Niestety mąż niezbyt często szukał
kontaktu z naszym synem. Jednak zdarzały się też takie sytuacje, kiedy spotykaliśmy się wc czworo ja,
mąż, nasz syn oraz syn męża z drugiego związku i wspólnie spędziliśmy czas. Pamiętam sytuację kiedy
byliśmy razem w cyrku, a ja prowadziłam dzieci- za jedną rękę naszego syna, a za drugą dziecko męża
z nieślubnego związku. Pamiętam doskonale jaki wtedy czułam pokój w sercu, nie było żadnych nega-
tywnych uczuć w stosunku do tego chłopczyka, wiedziałam że on nie jest niczemu winny. Byłam szczę-
śliwa, że Bóg dał mi łaskę, abym mogła poradzić sobie w takich sytuacjach. Obecnie mąż rozstał się z ko-
chanką, z którą ma dziecko, alc cały czas pojawiają się non'e kobiety w.jego życiu.

Ostatni synod o rodzinie wywołał wiele burzliwych dyskusji. Wielu ludzi sądzi, iż Kościół za-
czął akceptować nicsakramentalne związki wyłącznie dlatego, że pojawili się w nich nieślubne dzieci
Bazując na własnym doświadczeniu mogę stwierdzić, że dzieci tc nic stanowią przeszkody w powrocie
sakramentalnych małżonków, a dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, co potwierdzają także świadectwa
innych Sycharków.

Kolejną dyskusyjna kwestią stało się przyjmowanie Komunii Swiętej przez rozwodników. Nie
wyobrażam sobie sytuacji, w której mq małżonek ż)jąc z inną kobietą przystępuje do Komunii Swiętej,
przecież to ja nadał pozoshyęjego żoną. Nie można jednocześnie żyć w grzechu i w stanie łaski uświę-
cającej. Co w takiej sytuacji z wyborem jakiego dokonali małżonkowie pragnący dochować wierności
drugiej stronic i Bogu? W takiej sytuacji wierność traci sens..

Drodzy Księża Biskupi składam na Wasze ręce świadectwo swojego życia, licząc na wsparcie
i pomoc w staraniach o zbawienie mojego męża i jego powrót do sakramentalnego małżeństwa.

Z Bożym pozdrowieniem
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Mam na imię Bernadetta, od 25 lat jestem w sakramentalnym związku małżeńskim.
Razem z mężem mamy syna i dwoje dzieci utracon) ch(w wyniku poronienia). Przez rodzinę
i znajom)ch byliśmy postrzegani jako dobre i zgodne małżeństwo. jednak teraz
z perspektywy czasu widzę, że pewne moje zachowania, moja niedojrzałość oraz egoizm
przyczyniły się do powstania kryzysu w małżeństwie.

W 2006 roku w życiu mojego męża pojawiła się inna kobieta. Początkowo mąż
deklarował chęć ratowania małżeństwa. obiecywał. że wszystko naprawi. że będziemy
odbudowywać naszą relację (była wspólna modlitwa. rekolekcje. pielgrzymki)
W takiej postawie trwał przez kilka miesięcy, jednak po dwóch latach zdecydował się odejść

zwi:+zać z tą kobietą. W 2011 roku u' ich związku tłrodziło się dziecko. W 2013 roku mąż
t;wstąpił o rozwód, a w 2014 roku zawarł cywilny związek.

W momencie odejścia męża runął cały mój świat, rozpacz i ból mieszały się
z lękiem o przyszłość moją i syna. Jednak teraz po kilku latach mogę powiedzieć, że na tych
ruinach i zgliszczach Pan Bóg pomógł mi odbudować na nowo moje życie. Postawił na mojej
drodze ludzi m.in. ze Wspólnoty Trudnycll Małżeństw SYCHAR, którzy swoim świadectwem
wskazali nai drogę, którą warto iść. Jest to droga, na której przewodnikiem jest Pan Bóg. M(ja
bliska relacja z Bogiem. pozy'olina mi odkryć i zrozumieć jak wielką u artość ma Sakrament
Małżeństwa i jak poważnym zobowiązaniem jest przysięga małżeńska. Zrozumiałam też, że
ja jako porzucone żona nie pozostaję sama w naszym małżeilstwie, bo jest ze mą Bóg

zawsze wierny, który na równi kocha mnie i mojego męża i cały czas widzi nas razem.
Powoli w moim sercu rodziło się przebaczenie, a miłość do męża, która została przez niego
zdeptana" odradzała się w zupełnie innym wymiarze. Podczas rozprawy rozwodowej, gd}

sędzia zapytał mnie czy kocham męża odpowiedziałam, że KOCHAM, chociaż jest to miłość
trudna i bolesna. Dodałam jeszcze, że rozwód cywilny nic dla mnie nie z]nienia, bo ]lasze
sakramentalne małżeństwo nadal trwa. Ja czekam na męża i jeśli On kiedyś postanowi
zmienić swoje życie i zechce wrócić do naszej rodziny, to chciałabym aby wiedział, że ja na
niego cały czas czekam i gotowa jestem go przyjąć razem z jego nieślubnym dzieckiem (jeśli
zaszłaby taka konieczność)

Nasza trudna sytuacja może wydawać się po ludzku nie do rozwiązania, a nasze
małżeństwo po ludzku patrząc nie do uratowania. Ja jednak ufam Bogu i w Nim pokładam
swoją nadziąę na uzdrowienie naszego małżeństwa. Wierzę, że jeśli nasze małżeństwo
zostanie uzdrowione, to Bóg zatroszczy się o każdego z nas, zatroszczy się również o dziecko
mojego męża, które potrzebuje miłości rodziców. Cały czas modlę się w intencji nawrócenia
mojego męża, proszę również Boga o siłę dla siebie, abym umiała wytrwać w wielkości
przysiędze małżeńskiej

Z wyrazami szacunku
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Szczęść Boże!

Mam na imię Bożena. Jestem we Wspólnocie I'rudnych Małżeństw Sychar, ale za nim do niej
trafiłam, byłam w związki,t niesakral lel walnym 4 lata

Mój sakramentalny mąż odszedł l l lat temu do innej kobiety zostaw,iając mnie z 6-letnim
synkiem. Po dwóch latach związałam się z innym mężczyzną, zawarliśmy kontrakt cywilny, a po
roku urodziłam w tym związku syna. Będąc w związku z tym mężczyzną myślałam, że zapełnia
pustkę i smutek, w którym żyłam po odejściu sakramentalnego męża. Choć na pozór nasz związek
w } dawał się udana' (tworzDliśjnl' rodzinę, chodziliśmy razem na spacery, w }ljeżdżałiśml' na wakacje.
opiekowaliśmy się naszym synem, .jak również synem z mojego małżeństwa
sakrainentalncgo). Jednak cały czas czegoś mi brakowało. chodziłam smutna. niespokojna
Zaczęlain szukać Boga. Będąc na Mszy Świętą bolało mnie bardzo, to, że nie mogę przystępować
do Komunii Swiętej, że żgę w grzechu, który oddala mnie od Boga, rani Go i zamyka mi drogę do
zbawienia. Bolało mnie, że ramię przysięgę złożoną przed Bogiem w Sakramencie Małżeństwa oraz
to, że ten sand grzech popełnia mói mąż żŃąc z inną kobietą, oraz mężczyzna, z którym byłam
związana. Gdy rozmawiałam z twoim partnerem, na temat tego co dzieje się w moim sercu, o mojej
rozterce, o grzechu, odpowiedział, że tak teraz się żŃe, są inne czasy. Jtt dalej chciałam to zmienić,
tra-kłam na kurs Alfa, który pogłębił moją wiarę. Zaczęłam coraz bardziej kochać Boga i tym samym
zaczęłam oddalać się od partnera. Postanowiłam się xx'yprowadzić. .Jedyna myśl, która mnie przed
tym zatrzymywała, to że pozbawia dziecko pełnej rodziny i mój młodszy syn będzie przechodził
przez dramat jakim jest rozwód rodziców, bo mam bardzo przykre wspomnienia, gdy odszedł mąż
i jak bardzo to boleśnie przeżył nasz syn. I'ytałalll Boga co robić. Pan wiele razi' przez Słowo mówił,
że main Mu to oddać, zaufać a On się tym zajmie. Komu jak komu, ale .jak nie zaufać
Panu Jezusowi. Postawiłam wszystko na Niego. Pa!} Jezus wiał !moim teściom sakramentalnym
Eniłość do mo)ego drugiego synka (dla nich obcego dziecka) i teściow ie pokochali go .jak swojego
wnuka. Obecnie mieszkamy razem z nimi. Sebastianek Imówi do nich babciu, dziadku. oni
odprowadzdą go i zaprowadzają do przedszkola, gdy.jajestem w znacy.

I'o przystąpieniu do Sakramentu Pokuty i przyjęciu w pełni Jezusa do serca odnalazłam
spokój i radość. Mq młodszy syn rozwija się prawidłowo, jest grzecznym i pogodnym dzieckiem, po
którym nie widać, że rozwi.ja się w rodzinie, gdzie mama i tata mieszkdą osobno. Kiedy wyszlanl
grzechu z grzechu oddałam dzieci Jezusowi, a Pan otoczyłje swoim kloszem, którym je elli'oni

Jestem wdzięcz1la Bogtł za tą łaskę, że otwoizy4 roli oczy tak .jak Bartyilleuszowi z Ewaiagelii
i mogłam zobaczyć. że n]ężczyz11a z która'm bb'łam nie jest moim ]nężem. tprzypawieść
o Saitlao'lance). r'«moim illężeln .jest ten. którelnŁI śŁubowałam iz któż')m zawarłam prze'mierze
przed Bogiem. Chcę podzięltować Wspólnocie Trudnyclł Małżeństxx SYClłAR za wspieranie nłnie
w stal'łtniach o ztlawienie Idole i mojego męża, t)o })rzecież jestem odpowiedzialna za zbavb'lenie
1110lcgo współtllałżonka, który ż)jąc z obcą kobietą, jest ślepy, bo ż):lc w dei artości, w grzechu,

szatan sprytnie usyp.!a Jego sum lenie.

Z wyrazami szacunki,i
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Mam na imię Grzegorz. Mam 33 lata. Od 2008 roku jestem w małżeńskim związku
sakramentalnym zawartym po 4 latach znajomości. W czerwcu tego roku minęło 5 lat odkąd żona
zostawiła mnie i związała się z innym mężczyzną. Mamy ośmiołetnią córkę.

Początki naszego związku były bardzo udane. Niestety, nie mieliśmy żywej relacji z Panem Bogiem,
a żona miała styczność z koleżankami, które same porozbijały swoje rodziny. Bardzo przeżywałem odejście
żony. Nie mogłem pogodzić się z utratą dwóch najukochańszych mi osób, z tym, że teraz będą one z kimś
nnym. Ogromny ból, którego doświadczyłem spowodował, że zwróciłem się w modlitwie do Boga
o pomoc. Bóg przemieniał moje serce, dał mi dar wiary. Uznałem swoją słabość i bezsilność oraz to, że sam
z siebie nic nie mogę. Oddałem żonę i małżeństwo Chrystusowi. Postanowiłem, że na rozwód nigdy się nie
zgodzę oraz, że ze wszystkich sił będę walczyć o uratowanie małżeństwa.

W międzyczasie wstąpiłem do wspólnoty Sychar oraz na Drogę Neokatechumenalną. Tydzień
przed pierwszą sprawą rozwodową dowiedziałem się, że żona jest w ciąży z tym drugim mężczyzną. Na
wieść o pozamałżeńskiej ciąży jak to tym, że nie zamierzam się zgodzić na rozwód większość osób jak
rodzice, rodzina, znajomi odwrócili się ode mnie. Pozostał tylko Chrystus opatrujący moje rany. Były okresy
kiedy byłem pełen buntu i pretensji do Boga dlaczego mnie to spotyka, jednocześnie wiedząc, iż tylko On
może mi pomóc. Miałem ogromny niepokój, bałem się z myślami, dlaczego pomimo takiego zranienia

upokorzenia ja wciąż kocham żonę. l po jakimś czasie dał mi Bóg poznać, że to On wiał w moje serce
miłość do żony, że jest to dar, który od Niego otrzymałem. Kiedy to wszystko zrozumiałem przyszło
wyciszenie i otrzymałem pokój w sercu. Dalej trwałem na modlitwie, ofiarowywałem w intencji żony posty,
nowenny, sakramentu, a Pan Bóg dawał mi znaki, że jest ze mną.

W kwietniu 2012 roku, czyli po 10 miesiącach od odejścia, żona w stanie błogosławionym będąc
w ciąży z dzieckiem z drugiego związku powróciła do mnie. Krótko trwała moja radość, gdyż tuż po
narodzinach tego dziecka, żona znów odnowiła relację z tym drugim mężczyzną, bardzo przy tym mnie
raniąc. We wrześniu 2012 roku ponownie się wyprowadziła

Dziś od tamtych wydarzeń upłynęły 4 lata. Nadal jestem gotowy na powrót żony wraz z jej
pozamałżeńskim już czteroletnim synkiem. Często jestem pytany jak to możliwe abym potrafił przyjąć ione
z dzieckiem, którego nie ja jestem ojcem? Z pomocą przychodzi fragment Pisma świętego, w którym
podczas sporu apostołów Chrystus stawia przed nimi dziecko mówiąc: ,,Kto przyjmuje to dziecko w imię
moje, Mnie przyjmuje" (Łk 9,48). Te słowa dla mnie wyjaśniają wiele, bo sam nic uczynić nie mogę. Ale
w Chrystusie mogę wszystko. Jego mocą przebaczyłem, w Jego Imię jestem gotów przyjąć tego chłopca.
Jestem także świadomy odpowiedzialności za zbawienie żony. Wiem, że mąż jako głowa rodziny ma
obowiązek prowadzić swoją rodzinę do Boga. Na Sądzie Ostatecznym, który kiedyś nastąpi przyjdzie mi
zdać relację jak z tego zadania się wywiązałem. Dlatego żadna okoliczność, nawet tak trudna jak w moim
przypadku, nie zwalnia mnie z przysięgi, kiedy to przed Panem Bogiem ślubowałem miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz że nie opuszczę żony aż do śmierci. Chrystus naucza, że dobry pasterz szuka
zaginionej owcy, że większa jest radość w niebie z jednego nawróconego grzesznika, niż ze stu
sprawiedliwych. Te słowa dodają mi ogromnej wiary, iż moja żona może także otworzyć się na działanie
łaski Bożej i dostąpić nieograniczonego i darmowego Miłosierdzia. Jestem przekonany, że każde
sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż Bóg zawarł z nami przymierze i nasz związek jest
uświęcany przez Niego. Mam świadomość jaką ofiarę poniósł za mnie na krzyżu Chrystus, aby mnie
odzyskać ze świata ciemności. Tak i ja teraz poprzez krzyż, poprzez swoją ofiarną postawę postu i modlitwy
zamierzam wyjednać łaskę przyjęcia przez żonę daru nawrócenia
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Z moją sakramentalną żoną, którą bardzo kocham, 23 lata temu zawarłem
sakramentalny związek małżeński. Po 3 latach małżeńskiego współżycia w moim małżeństwie
pojawił się kryzys, w powstaniu którego miałem swój udział. Próbowałem ratować nasze
małżeństwo. Niestety, żona wystąpiła do sądu o rozwód i uzyskała go jednostronnie, bez mojej
zgody. Kilka miesięcy później zawarła cywilny niesakramentalny związek z innym mężczyzną,
w którym po pewnym czasie pojawiło się dziecko. Mimo starań z mojej strony nawiązania
kontaktu i spotkania się z nią, nie widziałem żony od 16 lat. Nadal jestem jej wierny. Dużym
wsparciem w wypełnianiu przysięgi małżeńskiej jest dla mnie Wspólnota Trudnych Małżeństw
Sychar, do której należę

Nigdy nie zrezygnowałem z nadziei na odrodzenie mojego małżeństwa. Nigdy nie
przestałem kochać mojej żony. Moją miłość do żony czerpie z mojej relacji z Bogiem,
z doświadczenia Jego miłości wobec mnie. Mimo pojawienia się dziecka w związku
niesakramentalnym mojej żony, nie zachwiało to mojej wiary i nadziei na jej powrót do mnie.
Przeprosiłem ją za swoje błędy i przebaczyłem jej winy w stosunku do mnie. Zona wie od
początku, że jestem gotów przyjąć, pokochać i wychowywać dziecko z obecnego jej związku
z drugim mężczyzną, gdyby chciała z nim wrócić do mnie. Jestem otwarty także na pojednanie
z niesakramentalnym partnerem żony. Moim pragnieniem jest, byśmy się wszyscy razem ze
sobą pojednali i żyli na chwałę Bożą w prawdziwej przyjaźni

Mam świadomość, że jesteśmy z małżonką związani nierozerwalnym przymierzem
z Panem Jezusem, który jest gwarantem naszego małżeństwa, największym jego świadkiem
obrońcą. Bardzo kocham swoją żonę, byłem i jestem jej wiemy. Pragnę pojednać się z nią

Modlę się codziennie o uzdrowienie mojego małżeństwa, aby moja żona odnalazła
drogę do pojednania z Bogiem i abyśmy -- zgodnie z Bożą wolą wyrażoną w słowach przysięgi,
którą sobie składaliśmy - byli ze sobą razem. Modlę się również o to, aby jej obecny partner
otworzył się na Pana Boga i Jego miłość. Modlę się za ich córkę, aby i ona była świadkiem
prawdziwej miłości i sama jej doświadczyła. Modlę się, aby żaden człowiek, a zwłaszcza żadna
osoba duchowna nie usprawiedłiwiała i nie doradzała mojej żonie utrzymywanie ,,pewnych
wyrazów intymności" z innym mężczyzną powołując się na punkt 298 adhortacji ,4mor/s
Laetitia


