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JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK HÁLAADÓ SZENTMISÉJE 
 
Ebben az évben egy kicsit megkésve tudtam eljuttatni a 
meghívókat, de ennek ellenére sokan értesültek már a 
Kisboldogasszony Plébánia közösségi oldaláról, hogy ok-
tóber 1. napján várjuk hálaadó szentmisére azokat a há-
zaspárokat, akik 2022-ben ünnepelték 5., 10., ... 50., 55., 
60., 65. házassági évfordulójukat. Az idén 1 házaspárnak 
volt 5 éves, 2 párnak 10 éves, 1 párnak 15 éves, 6 párnak 
20 éves, 3 párnak 25 éves, 8 párnak 30 éves, 7 párnak 35 
éves, 4 párnak 40 éves, 6 párnak 45 éves, 4 párnak 50 
éves, 1 párnak 55 éves, 2 párnak 60 éves és 1 párnak 65 

éves házassági évfordulója. 
Közülük 15 házaspárral tud-
tunk együtt ünnepelni, hálát 
adni az együtt töltött évekért 
és imádkoztunk azokért, akik 
szerettek volna eljönni, de 
munkahelyi, családi vagy 
egyéb elfoglaltságuk miatt 
nem tudtak.  
Attila atya a prédikációt köve-
tően - a hagyományokat tiszte-

letben tartva – egyesével megáldotta a párokat, miután 
stólával átkötötte kezüket, ahogy ez a házasság szentsé-
gének kiszolgáltatásánál is történt sok-sok évvel ezelőtt. 
Áldás után szintén a hagyományoknak megfelelően vö-
rös rózsával köszöntöttük a párokat, illetve egy emlék-
lappal és Chapman a szeretet című könyvével. Sziládi 
Feri bácsi 60 éves házasként egy vers elmondásával já-
rult hozzá az ünnep szebbé tételéhez. A szentmisét kö-
vetően - az eső miatt - a hittanterembe zsúfolódtunk be, 
ahol a beszélgetések közben süteménnyel vendégeltük 
meg egymást. 
Köszönöm Attila atyának, hogy lehetővé tette, hogy idén 
is megszervezzük ezt az ünnepet és áldásban részesülje-
nek a jubiláló házasok egy hálaadó szentmise keretében. 
Hálás vagyok azoknak a házsaspároknak, akik eljöttek és 
azoknak is, akik bátrak voltak és vállalták a hívek könyör-
gésének felolvasását. Köszönöm Tamásnak a zenei szol-
gálatot, Feri bácsinak a verset, Marikának a fotókat, 
Franciskának minden segítséget, az oltár díszítéshez a 
rózsákat és köszönet mindenkinek a süteményekért! 
 

Kérjük a mennyei Atyát, hallgassa meg könyörgéseinket 
a jubiláló házastársakért! 
Áldd meg Urunk a keresztény családokat, hogy jó példá-
jukkal tanúságot tegyenek róla a világban. 
Őrizd meg jubiláló testvéreinket a hit szerinti életben és 
az áldozatos szeretetben. 
Add Urunk, hogy egymást mindig szeretettel segítsék a 
földi és az örök élet útján. 
Segítsd a keresztény házastársakat, hogy gyermekeiket 
ígéretükhöz híven, neked tetszően neveljék. 
Családjukért vállalt gondjaikat jutalmazza Urunk gyer-
mekeik, unokáik ragaszkodó szeretete öreg napjaikban. 

(Bálintné Kaszás Erika) 
 

 

VASÁRNAP 
11.06. 

 
11:00 
 
 
17:00 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
Galiba István, felesége 
Matild, unokájuk Nikolett, 
élő és +cs.tagok 
Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 
11.10. 

9:00 Szentmise a Rózsafüzér- 

társulat élő és +tagjaiért 

PÉNTEK 
11.11. 

8:00 Igeliturgia 

VASÁRNAP 

11.13. 

 
11:00 
 
 
17:00 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
Elsőáldozás, 
Zanócz, Ábrahám és Balog 
család élő és +tagjaiért 
Engesztelő imaóra 


