
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6)

Celem działalności Wspólnoty Trudnych Małżeństw 
SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia 
sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. 
Współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem 
- Bogiem w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc 
beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla 
Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Prawda 
o mocy sakramentu oznacza, że nawet jeśli małżonkowie 
nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, 
czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo 
- Sakramentalne Przymierze małżonków z Bogiem - 
trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed 
Bogiem. Sakrament małżeństwa jest darem Boga, który 
daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej 
właściwie w każdej sytuacji. 

Zapraszamy na strony
Wspólnoty SYCHAR:
www.sychar.org  
Forum Pomocy 
www.kryzys.org
Ruchu Wiernych Serc
www.rws.sychar.org
Programu „Wreszcie żyć”
www.12krokow.sychar.org

Każde trudne małżeństwo jest do uratowania!



Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając 
w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy 
jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary:

ź Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował 
Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże.

ź Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł 
może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.

ź Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na 
świat, dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i  
mądrości, i abym nie łudził się, że rzeczy 
stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje 
pragnienia.

ź Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie 
będę wiedział jak postąpić.

ź Proszę o dar męstwa na czas szczególnych 
trudności i pokus.

ź Proszę o dar pobożności, abym chętnie 
przebywał z Tobą w modlitwie, abym patrzył na 
ludzi jako na braci, a na Kościół jako miejsce 
Twojego działania.

ź Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał 
się grzechu, który obraża Ciebie, Boga po 
trzykroć Świętego. Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010, 
nr 1244(K)2010 (do prywatnego odmawiania)


