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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 

 
 

 
„Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę rodzi wytrwałość” (Jk 1,3)  

– list do członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 
 

 

Kochani Sycharowicze! 

Docierają do nas informacje, że jest Wam trudniej z powodu tak różnych interpretacji adhortacji 
papieża Franciszka Amoris Laetitia. Dlatego chcielibyśmy do was skierować list  wspierający 
wszystkich Sycharowiczów zaniepokojonych sytuacją po ogłoszeniu adhortacji.  

Kochani, nie czujmy się osamotnieni i bez nadziei. Jesteśmy we wspólnocie, a więc nie jesteśmy sami. 
Dziś szczególnie aktualny jest nasz cel istnienia  -  wspieranie się nawzajem małżonków w kryzysie. 
To było największą wartością naszej wspólnoty od samego początku jak powstawała 13 lat temu. 
Wielu ze starych stażem Sycharków pamięta jak ważne były te wspólne rozmowy, to dzielenie się 
wiarą, odkrywaniem tego jak Pan Bóg wspiera, jak Mu zależy na nas, jak chce ratować 
każde  sakramentalne małżeństwo i jak wielką radość można znaleźć w tym,  że spotykamy się razem 
i siebie nawzajem wspieramy świadectwem  wiary i wierności Bogu.  

To właśnie ta radość ze spotkania  ludzi, którzy przeżywają podobne doświadczenia, 
którzy  rozumieją się nawzajem, którzy dzielą się swoimi przeżyciami,  smutkami i radościami,  którzy 
się nawzajem dzięki temu umacniają,  była i jest  najcenniejsza w naszej wspólnocie. Bo każdy 
człowiek potrafi przejść najgorsze doświadczenia byleby nie był w nich  sam. 

Dlatego apelujemy do wszystkich Sycharków w naszej Wspólnocie: Dajcie sobie czas i przestrzeń by 
się spotkać, by się  nawzajem wspierać.  Niech nikt w naszej wspólnocie nie czuje się pozostawiony 
samemu sobie, porzucony i osamotniony. Potrzebujemy teraz szczególnego wspierania siebie 
nawzajem. 

Jesteśmy jedną z niewielu wspólnot w Polsce wspierającą małżonków, którzy chcą ratować swoje 
małżeństwa mimo kryzysu i mimo rozwodu, a nawet w sytuacji, w której małżonek wchodzi w drugi 
związek i pojawiają się w nim dzieci.  Jeżeli ktoś z nas chce wytrwać  w takiej sytuacji  w przysiędze 
małżeńskiej,  to u nas zawsze znajdzie wsparcie i nie będzie czuł się osamotniony. 

To,  że nie jesteśmy sami wynika nie tylko z tego, że jesteśmy w gronie osób, które przeżywają 
podobne doświadczenia. Nie jesteśmy sami, bo jest  z nami największy świadek i obrońca naszego 

http://www.kryzys.org/


 

małżeństwa - Pan Jezus, któremu najbardziej zależy na odnowieniu miłości między małżonkami. 
Towarzyszy nam od samego początku naszej drogi małżeńskiej, czyli od dnia ślubu. Wtedy wszedł  
w nasz związek ze swoim błogosławieństwem i będzie z nami do końca naszego życia umacniając nas 
w rozwoju miłości do współmałżonka - mimo wszystko. Bo On jest miłością i chce nas uczyć takiej 
samej miłości, jaką nas umiłował. Dlatego dzięki mocy Ducha św. będzie nas przemieniał, uzdrawiał 
i uzdalniał do wytrwania w Jego miłości. Będzie nam błogosławił w każdej sytuacji naszego 
małżeństwa, zarówno przed rozwodem, jak i po rozwodzie. 

Dziś niektórzy z nas być może powiedzą: „trudna jest ta mowa” (J 6,60) i będą chcieli odejść ze 
wspólnoty i zrezygnować z ratowania swojego małżeństwa i wytrwania w przysiędze małżeńskiej. Ale 
pamiętamy co św. Piotr powiedział Jezusowi, gdy ten zapytał: „… czy  i wy chcecie odejść?” (J6,67b), 
„Panie do kogóż pójdziemy Ty masz słowa życia” (J 6,68b). Otóż to. Gdzie znajdziemy pełnię życia 
jak tylko przy Nim i w wierności Jego przykazaniom i wypełnianiu Jego woli, która dla nas zapisana 
jest w przysiędze małżeńskiej? Warto być Mu wiernym! 

„Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie: któż zaufał Panu, a został zawstydzony?  
Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony?  
Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?  
Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny,  
odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia” (Syr. 2,10-11) 

Dlatego całym sercem przylgnijmy do Niego. On jest naszym pokrzepieniem i największym 
umocnieniem w Eucharystii i w Sakramencie Pojednania oraz  w Słowie Bożym. Korzystajmy  
z sakramentów i karmijmy się Słowem Boga. Zachęcamy Was byście tworzyli w swoich Ogniskach lub 
na Skype lub na Forum Pomocy grupy, które będą czytać wspólnie Słowo Boże i dzielić się tym, jak to 
Słowo żyje w nas, jak do nas przemawia. Zachęcamy też Was do wspólnej modlitwy Słowem Bożym. 
Jakże piękne są Psalmy, jak wiele wyrażają trudnych uczuć, które tak często przeżywamy w trakcie 
naszych kryzysów małżeńskich. Jest piękny Nowy Przekład Dynamiczny Psalmów na język 
współczesny np. Psalm 73 - https://www.youtube.com/watch?v=JtdgY0103XM . A w najnowszym 
wydaniu nr 16 naszej Sycharowskiej Broszury  na stronie 47 jest modlitwa Słowem Bożym za naszych 
współmałżonków. Warto z niej skorzystać, gdy modlimy się za nich, pamiętając, że „Słowo Boże jest 
żywe i skuteczne” (Hbr 4,12). „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem” 
(Kol 3,16).  Jak będzie  silna nasza wiara, to nie będzie nas tak bardzo podłamywać jakaś sytuacja 
zewnętrzna. Wtedy aktualne będą w naszym życiu słowa św. Jakuba: „Za pełną radość poczytujcie 
to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia 
waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość” (Jk 1,2-3). 

Na koniec pragniemy wam przytoczyć słowa Pana Jezusa i św. Jana: „To Ja jestem, nie bójcie się!" 
(Mt 14,27),  „Jam zwyciężył świat" (J 16,33), „…tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, 
jest nasza wiara" (1 J 5,4). Jak ktoś jest z Panem Jezusem, to  jest po stronie Zwycięzcy, nie 
przegranego! „Bądź wierny aż do śmierci a dam ci wieniec życia” (Ap 2,8). Niech ten trudny czas 
będzie czasem szczególnego rozwoju naszej wspólnoty w tym co dla nas najważniejsze - wzajemnego 
wspierania się na drodze wiary i miłości. Musimy pokornie trwać w takiej postawie, jak do tej pory, 
wtedy nasze świadectwo przyniesie wielkie owoce. Kościół i małżonkowie w kryzysie dzisiaj 
szczególnie potrzebują naszego świadectwa wierności sakramentowi małżeństwa. 

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, 
Rada Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar 
E-mail: rada@sychar.org 
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