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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 
 

 
 
 
Wierni i otwarci na powrót i pojednanie czekamy, nie czekając 
 

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała w 2003 roku. Jej założycielami byli małżonkowie, których 
sakramentalne związki małżeńskie, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to postanowili oni trwać w miłości             
i wierności, wypełniając złożoną przed Bogiem przysięgę. Charyzmat Wspólnoty streszcza się w zdaniu: Każde trudne 
sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! Wynika on wprost z ewangelicznej prawdy, że w każdej sytuacji 
kryzysu (także po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) każdy sakramentalny małżonek ma szanse 
się nawrócić i wypełnić wolę Bożą zapisaną w ślubowanej przed Bogiem przysiędze małżeńskiej. Wierzymy w to, że 
Pan Bóg daje każdemu sakramentalnemu małżonkowi (także temu, który żyje w niesakramentalnym związku) taką 
łaskę, bo On małżonków sakramentalnych zawsze i w każdej sytuacji widzi razem jako jedno ciało (Rdz 2,24; Mk 10,7-
9; Mt 19,6; Ef 5,31). Pan Bóg jest pierwszym świadkiem zawieranego przymierza małżeńskiego i jego największym 
obrońcą. W przysiędze małżeńskiej nie ma klauzul dodatkowych, warunkujących jej ważność. Przysięga małżeńska w 
jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków – tych, co skrzywdzili, i tych, co zostali 
skrzywdzeni. Wola Boża zapisana w słowach przysięgi małżeńskiej dotyczy każdej sytuacji, także tej najbardziej 
kryzysowej, gdy dochodzi do zdrady, rozwodu, wejścia w drugi związek, nawet gdy w drugim związku pojawiają się 
nieślubne dzieci. Co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela (Mt 19,6) – czyli również dziecko                                 
z niesakramentalnego związku nie może rozdzielać małżonków sakramentalnych. Mamy nadzieję, że jeśli będziemy 
żyć w zgodzie z prawem Bożym, Pan Bóg wszystko poukłada i wszystko obróci w dobro, również sytuację tych dzieci.  

Tak przedstawiony cel wspólnoty zakłada jednak aktywność człowieka. Nie wystarczy po prostu czekać. My 
czekamy, nie czekając. Staramy się twórczo wykorzystywać czas kryzysu, by wzrastać w miłości do  współmałżonka. 
Pracujemy razem z Panem Bogiem nad swoimi wadami, pozwalamy Panu Bogu leczyć nasze zranienia, pogłębiamy 
relację z Nim, aby wzrastać w miłości. Z Jego pomocą rozwijamy się emocjonalnie, intelektualnie, zawodowo, aby żyć 
pełnią życia. W  ten sposób otwieramy się na powrót współmałżonka i pojednanie się z nim. 

Wspólnota SYCHAR proponuje wiele form uczestnictwa. Są to: spotkania w ogniskach Wiernej Miłości 
Małżeńskiej w wielu miastach Polski; Internetowe Forum Pomocy (www.kryzys.org); warsztaty (stacjonarne                 
i internetowe) Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia; ogólnopolskie rekolekcje cztery razy w roku; rekolekcje 
organizowane przez poszczególne ogniska; wakacje z Sycharem, Sylwester z Sycharem, comiesięczne (w pierwsze 
soboty miesiąca) zloty Sycharków na Jasnej Górze i sierpniowe w sanktuarium w Oborach; uczestnictwo w Ruchu 
Wiernych Serc; warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Błogosławmy dzieciom”; niedziele 
Sycharowskie w parafiach... 

 

Nasze oczekiwania w stosunku do duszpasterzy  
 

1. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Uznanie i odważne głoszenie prawdy (podczas kazań,    
w konfesjonale, w rozmowach z małżonkami, wszędzie), że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, 
gdyż każdy małżonek może się nawrócić i powrócić na miejsce swojego powołania, by wypełniać zobowiązania 
wynikające z przymierza małżeńskiego z Bogiem. W przyjęciu tej prawdy może pomóc odwołanie się do faktu, że Pan 
Bóg sakramentalnych małżonków zawsze widzi razem, że jest jego pierwszym świadkiem i obrońcą w każdej sytuacji 
kryzysu. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, wystarczy, że małżonek otworzy na Niego swoje serce. Wtedy wola Boża 
w życiu tego człowieka będzie najważniejsza. 

 



 

Alicja, której wierność małżeńska została wystawiona na próbę, tak świadczy o swoich rozmowach z księżmi: 
Byłoby mi łatwiej bronić się przed pokusą, gdybym usłyszała od księży, że dla Boga nadal jestem żoną mojego męża    
i że tak będzie zawsze, niezależnie od tego, co zrobię ja albo mój mąż, że mój romans byłby cudzołóstwem, i jeszcze, 
że dla Boga nie ma nic niemożliwego, więc może uzdrowić mnie, mojego męża i nasze małżeństwo. 

2. Wyjaśnianie wszystkim wiernym, w tym małżonkom przeżywającym trudności na czym polega prawda       
o nierozerwalności małżeństwa, jakie są jej konsekwencje - konsekwencje przysięgi małżeńskiej. Podkreślanie faktu, 
że przysięga małżeńska w jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków – tych, co 
skrzywdzili, i tych, co zostali skrzywdzeni, tych co zostali porzuceni i tych, co weszli w drugie związki i urodziły im się 
w tych związkach dzieci...  Wszyscy małżonkowie są zobowiązani dążyć do wypełniania przysięgi małżeńskiej, do 
przygotowywania się do otwarcia na zawsze możliwy powrót i pojednanie z sakramentalnym współmałżonkiem. Nie 
ma w przysiędze małżeńskiej klauzul dodatkowych, warunkujących jej ważność. W sytuacjach najtrudniejszych, 
księża nie powinni tylko informować o możliwości zbadania ważności małżeństwa, ale przede wszystkim zachęcać do 
życia w wierności, aby w pełni, na przekazanej całej prawdzie, mogła objawić się moc Boża. Nie wolno odbierać 
nadziei! Pojednanie małżonków sakramentalnych zawsze jest możliwe, bo sam Bóg jest gwarantem ich przymierza,   
a każdy człowiek może otworzyć się na Jego łaskę – ten, który teraz ciężko grzeszy i łamie przysięgę, może się            
w każdej chwili nawrócić! Mamy we wspólnocie wiele takich świadectw, nawróceń i powrotów małżonków do siebie. 
 Świadectwo Basi: A ja tak sobie myślę, że duchowni pomogą nam małżonkom poprzez GŁOSZENIE PRAWDY 
EWANGELICZNEJ o małżeństwie - chociaż w niektórych przypadkach EWANGELIA wydaje się być dla niektórych 
niewygodna i chcieliby "pisać" ją według własnych wizji. Tu trzeba być bardzo konsekwentnym i nie ma co iść na 
odstępstwa czy pozorne "łagodzenie bólu" poprzez "pogłaskanie po główce". Takie pocieszanie nie leczy ran - tylko 
prawda. Nasz Stwórca wszystko wpisał w naszą naturę, wszystko uregulował - my tylko powinniśmy to odczytać         
w Ewangelii, a pomóc w tym mogą nam właśnie duchowni. W kościołach mało mówi się na kazaniach o małżeństwie. 

3. Sprzeciw wobec rozwodów. Nikt, a szczególnie księża nie powinni usprawiedliwiać i pomagać                      
w podejmowaniu decyzji o rozwodzie i zgadzaniu się na rozwód. Powinni wiedzieć jakie można zastosować 
alternatywne środki pomocy takie jak np. separacja. Rozwód w polskim porządku prawnym nie jest jedynym 
sposobem zabezpieczenia przed ubóstwem i przemocą. Ważne żeby wiedzieli, że aby uzyskać rozwód w sądzie należy 
wykazać między innymi ustanie więzi duchowej, co oznacza, że występujący o rozwód małżonek musi przekonać sąd, 
że nie kocha współmałżonka. Nawet jeśli kocha, to żeby uzyskać rozwód, musi skłamać, mówiąc, że nie kocha.  

4. Formy pomocy, wsparcia dla małżonków w kryzysie:  

 Głoszenie niedzielnych kazań o tematyce małżeńskiej. 

 Comiesięczne Msze św. rocznicowe parafialne dla małżeństw przeżywających rocznice ślubu w danym 
miesiącu, również dla tych, co są w separacji lub po rozwodzie. Na przykład w Krakowie w parafii pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w każdy pierwszy wtorek miesiąca zapraszani są wszyscy małżonkowie, którzy 
zawarli małżeństwo w danym miesiącu. Kazanie na tej Mszy św. poświęcone jest małżeństwu, a zaraz po 
Mszy św. jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem każdego z małżonków 
obchodzącego rocznicę.  

 Po takiej Mszy św. rocznicowej można zapraszać  małżonków, którzy przeżywają kryzys na spotkanie 
informacyjne, gdzie mogą szukać pomocy, wsparcia, na którym można informować o formach pomocy np. 
skierować do najbliższego Ogniska Sychar, czy na Spotkania Małżeńskie, przekazywać materiały (broszury, 
ulotki) przygotowane przez naszą wspólnotę czy też kierować do innych miejsc (np. poradni), które pomogą 
małżonkom w kryzysie, w rozwoju ich miłości małżeńskiej w oparciu o żywą wiarę. 

 Formacja dla osób duchownych i doradców rodzinnych w zakresie problematyki kryzysu małżeńskiego. 

 Rekolekcje parafialne  połączone ze świadectwem małżonków w kryzysie. 

 Broszura Sycharowska i książki Sycharowskie jako zbiór zagadnień i świadectw wierności sakramentowi 
małżeństwa, które można poruszać na niedzielnych kazaniach i rekolekcjach. 

 Wizytówki Sycharowskie rozdawane w konfesjonałach, które kierują na internetową stronę Forum 
Pomocy (www.kryzys.org) prowadzoną przez naszą wspólnotę. 
5. Formy pomocy, wsparcia dla narzeczonych 
Poruszanie problematyki kryzysu małżeńskiego w ramach kursu przedmałżeńskiego. 

 Świadectwo Roberta:  Opiekun duchowy naszej wspólnoty zgodził się bym poprowadził jedno ze spotkań, w 
ramach nauk przedmałżeńskich dla narzeczonych. Zauważyłem, że najbardziej poruszyło narzeczonych, skierowane 
przeze mnie do nich pytanie: co zrobił/a byś, gdyby twój współmałżonek cię zdradził? Myślę, że byłem dla nich 
wiarygodnym świadectwem wierności małżeńskiej na dobre i na złe. 

6. Współpraca osób duchownych z WTM Sychar 

 Angażowanie się w proces powstawania Ognisk Sycharowskich, towarzyszenie małżonkom na spotkaniach 
wspólnoty, rekolekcjach, wyjazdach wakacyjnych, pielgrzymkach, etc.  
 

Opracowali: Andrzej Szczepaniak i ks. Paweł Dubowik 


