
 

 

My Liderzy Ognisk, Opiekunowie Duchowi i Koordynatorzy różnych dzieł 
Wspólnoty SYCHAR stajemy przed Tobą. Dziś pragniemy w szczególny sposób 
uznać Ciebie  Jezu za Pana Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR i poddać 

Tobie wszystkie sprawy związane z jej działalnością. Oddajemy Ci następujące 
dzieła w naszej Wspólnocie: wszystkie Ogniska, internetowe Forum Pomocy, 
dzieło rekolekcji i prace Zespołu Rekolekcyjnego, wszystkie grupy Warsztatu 

„Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia” - te internetowe i te stacjonarne, 
warsztat „Błogosławmy dzieciom”, Ruch Wiernych Serc,  

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR. 

 

Niech  obecna i przyszła działalność w naszej Wspólnocie będzie poddana Twojej 
woli, a nie naszej. Panie Jezu, bądź centrum życia poszczególnych Ognisk  

i zespołów. Spraw Panie Jezu, byśmy jako  Liderzy i Koordynatorzy 
poszczególnych służb pragnęli i robili tylko to, co Ty chcesz.  

Nie chcemy w naszej Wspólnocie działać w imię swoich ambicji,  
ale chcemy przede wszystkim służyć Tobie. 

 

Pragniemy Ci podziękować za ten wielki dar jakim jest ta wspólnota małżonków, 
którzy chcą mimo przeciwności i cierpienia wytrwać w przysiędze danej przed 
Bogiem współmałżonkowi w dniu ślubu. Dziękujemy Ci za te wszystkie osoby, 

które podążając za głosem Ducha Świętego założyły tę Wspólnotę i dziękujemy Ci 
za tych wszystkich, którzy w niej kiedyś posługiwali i teraz posługują, starając się 

by jak najwięcej małżonków w kryzysie małżeńskim mogło otrzymać wsparcie  
i zbliżyć się do Ciebie, Panie Jezu. Dziękujemy za opiekę Kościoła nad nami, za 
naszych duszpasterzy, którzy nas wspierają sakramentami i swą obecnością. 

Dziękujemy Ci Chryste za to Twoje dzieło, które istnieje już 13 lat. Dziękujemy Ci, 
że ta Wspólnota jest miejscem naszej przemiany, naszego nawrócenia, naszego 

poznawania Ciebie i życia z Tobą. Dziękujemy Ci za wszystkie rekolekcje, za 
warsztat  „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia”,  za warsztat „Błogosławmy 

dzieciom”, za internetowe  Forum Pomocy, za Ogniska, za Stowarzyszenie 
Trudnych Małżeństw SYCHAR i za Ruch Wiernych Serc, za wszystkie świadectwa 

nawrócenia członków naszej Wspólnoty i za uzdrowione małżeństwa. 

 

Dziś szczególnie chcemy się zobowiązać do wytrwałego  podejmowania wysiłków 
przemiany siebie i nawracania się. Mamy świadomość swojej grzeszności i tego, 

że jedynie Ty Panie Jezu jesteś jedynym naszym Zbawicielem i dzięki Twojej  
łasce może się  to dokonać. Dlatego obiecujemy dziś, że będziemy nieustannie 

zabiegać o bliskość z Tobą i Twoją łaskę Panie Jezu. 



 

Świadomi naszego udziału w kryzysie małżeńskim przepraszamy Cię:  
za brak wiary i ufności Tobie - Przepraszamy Cię Panie Jezu,  

za nasze grzechy  i brak miłości  wobec małżonka - Przepraszamy Cię Panie Jezu,   
za poleganie tylko na sobie i zapominanie, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić  

- Przepraszamy Cię Panie Jezu. 

 

My Liderzy i Moderatorzy Wspólnoty SYCHAR dzisiaj zawierzamy się Tobie Panie 
Jezu. Prosimy Cię, obdarz nas łaską nieustannego nawracania się i przemiany, tak 
byśmy byli coraz bardziej zjednoczeni z Tobą Chryste. Uczyń nasze serca na wzór 
serca Twojego. Zabierz nasze serca kamienne i daj nam nowe serca. Umocnij nas 
Panie Jezu w dawaniu świadectwa miłości do naszych współmałżonków na wzór 

Twojej miłości. Pomóż nam kochać ich Twoją miłością. 

 

Oświeć nas światłem Ducha Świętego i udziel nam Jego mocy, abyśmy umieli 
rozpoznać Twoją wolę Chryste i realizować ją w naszej Wspólnocie SYCHAR. 
Niech Duch Święty zstąpi na naszą Wspólnotę i ją odnowi, niech wspiera nas 
w realizacji zobowiązań płynących z tego wspólnotowego aktu, chroni od zła 

i dokonuje naszego uświęcenia. 

 

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.  
Jej Matczynej opiece i wstawiennictwu naszych świętych wszyscy się powierzamy. 

 

Króluj nam Panie Jezu w naszej Wspólnocie, niech ją ogarnie Twoje Królestwo: 
królestwo życia, miłości, przebaczenia i  świętości.  

 

Amen. 

 

 

 


