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       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 

 
Warszawa, dnia 18 maja 2016 r. 

 
Czcigodni Księża i inni uczestnicy ogólnopolskiego spotkania duszpasterzy związków niesakramentalnych! 
 

Pragniemy przedstawić naszą propozycję wspólnego programu duszpasterskiego dla małżeństw 
sakramentalnych po rozwodzie, zarówno dla małżonków sakramentalnych, którzy weszli w drugie związki 
niesakramentalne jak i tych, którzy po rozwodzie pozostali wierni przymierzu małżeńskiemu.  

Ta sprawa jest nam bardzo bliska, gdyż niesakramentalni to są przecież nasi sakramentalni 
współmałżonkowie, których kochamy i na których zbawieniu nam zależy. My jako członkowie naszej 
wspólnoty pielęgnujemy miłość do swoich współmałżonków, którzy odeszli i troszczymy się o ich zbawienie 
– przede wszystkim przez modlitwę i dawanie świadectwa miłości Boga wobec nas. I ta troska pobudza nas 
do zabierania głosu w sprawie związków niesakramentalnych. Według nas nasi ukochani współmałżonkowie 
żyjący w niesakramentalnych związkach (którzy mogą trafić do duszpasterstwa dla niesakramentalnych), jak 
również i my sami, potrzebujemy przede wszystkim osobistego doświadczenia miłości Boga, który uwalnia nas 
wszystkich od niewoli grzechu, stawia człowieka w prawdzie i uzdalnia do wypełniania sakramentalnej 
przysięgi małżeńskiej. 
   

Jak wspierać małżonków sakramentalnych po rozwodzie? 
 

Dla Pana Boga nie ma małżeństw sakramentalnych nieodwracalnie zniszczonych. Są tylko chore, 
czasem bardzo chore, czasem – biorąc pod ludzku – beznadziejnie chore. Lecz Pan Jezus pragnie uzdrawiać  te 
chore małżeństwa.  Także po rozwodzie nadal chce wspierać małżonków w ich miłości do siebie. Widzi ich cały 
czas jako jedno ciało (Rdz 2,24; Mk 10,7-9; Mt 19,6; Ef 5,31), jako sakramentalny nierozerwalny związek, 
któremu błogosławi na każdym etapie kryzysu, nawet gdy małżonkowie są po rozwodzie i wchodzą w nowe 
związki, w których są dzieci. Dlatego każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo jego pierwszym 
i największym obrońcą,  świadkiem i uzdrowicielem jest sam Bóg. 

Duszpasterstwa i wspólnoty, które zajmują się  wspieraniem małżonków  sakramentalnych  
w kryzysie (także tych, którzy są po rozwodzie i w drugich związkach), nie mają innej drogi jak ta, którą  
w sakramencie małżeństwa wskazuje Chrystus. Tą drogą jest pragnienie Pana Jezusa, aby uzdrowić każde 
sakramentalne małżeństwo, nawet gdy małżonek sakramentalny jest w drugim związku, w którym są dzieci. 
Dlatego Kościół katolicki głoszący nierozerwalność małżeństwa powinien przygotowywać  małżonków 
sakramentalnych  po rozwodzie i  tych, którzy są w drugich związkach  (niezależnie od tego czy byli 
krzywdzicielami czy ofiarami) przede wszystkim do nawrócenia i wejścia w żywą relację z Bogiem, a następnie 
do pojednania i otwarcia się na powrót do sakramentalnego współmałżonka. 

W jaki sposób konkretnie należy wspierać małżonków sakramentalnych w kryzysie małżeńskim? To 
wsparcie zależne jest od grupy, do której należą ci małżonkowie. Można wyodrębnić  trzy grupy małżonków 
sakramentalnych jakie powstają w wyniku kryzysu małżeńskiego, w trakcie którego dochodzi do rozwodu. 

Pierwsza grupa to małżonkowie, którzy skrzywdzili, zdradzili, opuścili współmałżonka i po rozwodzie 
weszli w drugi związek niesakramentalny. 

Druga grupa to małżonkowie, którzy zostali skrzywdzeni i weszli po rozwodzie w drugi związek 
niesakramentalny.  

Trzecia grupa to małżonkowie, którzy po rozwodzie nie weszli w drugi związek. Mimo, że zostali 
skrzywdzeni nadal  trwają w wierności.  

http://www.kryzys.org/


 
 
Dla każdej z tych grup małżonków sakramentalnych potrzebne jest odpowiednie wsparcie. 

Pierwsza grupa, do której można zaliczyć małżonków, którzy skrzywdzili, może otrzymać wsparcie 
przede wszystkim od wiernych skrzywdzonych małżonków, którzy pozostali nadal im wierni. To oni dając 
świadectwo swojej wierności sakramentowi małżeństwa i okazując przebaczenie oraz mądrą miłość swoim 
małżonkom (którzy ich skrzywdzili) są dla nich wsparciem w wejściu na drogę wypełniania woli Bożej  
w małżeństwie sakramentalnym. Ci wierni małżonkowie powinni wspierać ich również swoją modlitwą, aby 
doświadczyli oni nawrócenia przez poznanie uzdrawiającej miłości Bożej dzięki usłyszeniu kerygmatu.  
W naszej wspólnocie jest miejsce dla takich małżonków, którzy skrzywdzili i chcieliby nawrócić się do Boga  
i powrócić do swojego sakramentalnego współmałżonka. Małżonkowie ci szczególnie potrzebują  programu 
uzdrowienia i uwolnienia ze zniewoleń.  W naszej wspólnocie jest taki program uzdrowienia 12 kroków dla 
małżonków w kryzysie, który jest również adresowany do małżonków, którzy skrzywdzili. Tacy małżonkowie 
są obecni w naszej wspólnocie. Oni nie tylko się nawrócili i powrócili do swojego współmałżonka, ale prowadzą 
nawet niektóre nasze Ogniska Sycharowskie. 

Druga grupa to skrzywdzeni małżonkowie sakramentalni, którzy weszli w związek niesakramentalny. 
Również dla nich potrzebne jest wsparcie polegające na pogłębianiu ich żywej relacji z Bogiem, która uzdrawia 
ich rany i uwalnia od różnych zniewoleń, przez uczestnictwo np. w programie 12 kroków dla małżeństw  
w kryzysie. Dzięki temu możliwe jest nie tylko przebaczenie małżonkowi, który opuścił, ale i rozwijanie miłości 
do niego. Droga do tego jest trudniejsza ze względu na bycie w drugim związku. Ta trudność wymaga 
wieloetapowości i kolejnym etapem po głoszeniu dla nich i przeżyciu kerygmatu jest etap zaniechania 
współżycia seksualnego, który jest przygotowaniem do etapu powrotu do małżonka sakramentalnego. Chodzi 
tu o rozwijanie otwartości na powrót małżonka sakramentalnego przez rozwój miłości do niego i modlitwę za 
niego. Chodzi o to, by coraz bardziej wypełniać przysięgę małżeńską w tej sytuacji. Dzięki takiemu podejściu 
łaska Pana Boga  może się rozwinąć i może prowadzić do uzdrowienia małżeństwa i powrotu małżonków do 
siebie. 

Trzecia grupa to wierni małżonkowie, którzy nie weszli w drugie związki. Nasze wsparcie dla takich 
małżonków polega przede wszystkim na pogłębianiu ich żywej relacji z Bogiem. Dopiero doświadczenie 
osobistej, zbawczej miłości Pana Jezusa uzdrawia ich rany i uwalnia z różnych zniewoleń, przez np. usłyszenie 
kerygmatu i uczestnictwo w programie 12 kroków dla małżonków w kryzysie. Dzięki doświadczanej mocy 
Boga  możliwe jest nie tylko przebaczenie małżonkowi, który odszedł, ale i rozwijanie miłości do niego. W ten 
sposób są oni przygotowywani do otwarcia się na powrót do nich małżonka, który ich opuścił.  

Jak widać wszystkie trzy grupy potrzebują dwóch elementów:  
- pierwszy element to nawrócenie do żywej wiary i płynącej z niej mocy uzdrowienia i uwolnienia ze zniewoleń, 
aby stanąć w prawdzie, 
- drugi element to rozwój miłości do sakramentalnego współmałżonka pomimo rozwodu. Nie ma rozwoju 
miłości do współmałżonka sakramentalnego na wzór miłości Pana Jezusa do Kościoła, bez wcześniejszego 
uzdrowienia i uwolnienia płynącego z żywej relacji z Bogiem.   

Oba elementy są konieczne by współpracować z łaską Boga, który dąży do uzdrowienia każdego 
sakramentalnego małżeństwa w każdej sytuacji. Przykłady świętych: św. Rita, św. Monika, itp. pokazują, że 
gdy jeden z małżonków współpracuje z Bogiem, to  może się rozwijać łaska nawrócenia u tego  drugiego 
współmałżonka. 

Gdy Kościół będzie miał jednolity program dla każdego małżeństwa w kryzysie, nawet gdy 
małżonkowie są po rozwodzie, to wtedy będzie dawał wszystkim wyraźny przekaz, że każde sakramentalne 
małżeństwo w każdej sytuacji, na każdym etapie swojego kryzysu, będzie wspierane w procesie uzdrowienia 
i pojednania oraz powrotu małżonków do siebie. Będzie tym samym świadczył o nierozerwalności małżeństwa 
sakramentalnego i o mocy Boga, który chce uzdrawiać to co chore i uwalniać ze wszelkich zniewoleń swoją 
mocą, a tym samym umożliwiać rozwój miłości małżeńskiej. Celem tak rozumianego duszpasterstwa rodzin 
powinno być dążenie do uzdrowienia każdego sakramentalnego małżeństwa, czyli pomoc w dążeniu do 
wypełnienia woli Bożej zawartej w sakramencie małżeństwa. Dziś świat szczególnie w dobie tak wielu 
rozbitych rodzin potrzebuje świadectwa miłości między małżonkami, która pokonuje wszystkie trudności 
właśnie dzięki mocy Boga: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19,26). 

 

Z Bożym pozdrowieniem, w imieniu Rady Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar 

 
Andrzej Szczepaniak  


