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!

PROŚBA O DAROWIZNY
Materiały Sycharowskie (banery, roll-upy,
koszulki z nadrukiem, książki, broszury,
naklejki, ulotki-wizytówki) rozprowadzane są przez Stowarzyszenie Trudnych
Małżeństw SYCHAR, które potrzebuje
środków pieniężnych na ich zakup. Stąd
nasza serdeczna prośba o wpłatę darowizny
na konto Stowarzyszenia (z dopiskiem
„darowizna na cele statutowe”) w PKO BP:

54 1020 1097 0000 7102 0142 7392
PROŚBA O 1 % PODATKU

1% Twojego podatku Stowarzyszenie
Trudnych Małżeństw SYCHAR przeznaczy na
pomoc w ratowaniu małżeństw.

KRS 0000288792
Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 12
www.stowarzyszenie.sychar.org

Modlitwa o odrodzenie małżeństwa
Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo - mojego
męża/moją żonę i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś,
że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz
związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze
małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć.
Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz
nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:
• o dar szczerej rozmowy,
• o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami
Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim
pokłada nadzieję”,
• o odkrycie - pośród mnóstwa różnic - tego dobra, które
nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie
z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),
• o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów,
• o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore,
• o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.
Niech w naszym małżeństwie wypełni się wola Twoja. Niech
nasza relacja odrodzi się i ożywi, przynosząc owoce nam
samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Jezu, i już teraz
dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię
w sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen.
Święty Józefie, sprawiedliwy mężu i ojcze, który z takim
oddaniem opiekowałeś się Jezusem i Maryją - wstaw się
za nami. Zaopiekuj się naszym małżeństwem. Powierzam Ci
również inne małżeństwa, szczególnie te, które przeżywają
jakieś trudności. Proszę - módl się za nami wszystkimi!
Amen!
Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 28.06.2010,
nr 1243(K)2010 (do pr ywatnego odmawiania)

Newsletter SYCHAR
ZAPRASZAMY do subskrypcji newslettera
Wspólnoty SYCHAR związanego z:
• główną stroną Wspólnoty:
www.sychar.org
• stronami Ognisk Wspólnoty:
www.ogniska.sychar.org
Za pomocą poczty elektronicznej rozsyłamy
newsletter z aktualnymi informacjami
z życia Wspólnoty, m.in. ważne sprawy
dotyczące rozwoju duchowego,
zapowiedzi rekolekcji, warsztatów, etc.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
zapisz-do-newslettera@sychar.org
W zgłoszeniu prosimy podać czy subskrypcja
ma dotyczyć tylko głównej strony, czy także
strony wybranego Ogniska/Ognisk.

zapisz-do-newslettera@sychar.org

