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S-011. OBRZĘDY JUBILEUSZU MAŁŻEŃSTWA
Sakrament małżeństwa, który jednoczy w Chrystusie małżonków katolickich, jest dla nich źródłem
łaski do wiernego trwania w miłości i wypełniania obowiązków rodzicielskich. Ważnym czynnikiem
doskonalenia miłości małżonków i rodziców jest pełny udział w Eucharystii. Albowiem przez
uczestnictwo w ofierze Chrystusa i w uczcie paschalnej małżeństwo chrześcijańskie, które wyraża tajemnicę jedności i miłości, jakie łączą Chrystusa i Kościół, odnawia sią i umacnia tak, że
małżonkowie stają się coraz pełniej jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Szczególną okazją odnowienia się w łasce sakramentu małżeństwa przez udział w Eucharystii są
jubileusze po dwudziestupięciu i pięćdziesięciu latach życia w małżeństwie. Kościół w specjalnej
liturgii składa Bogu dzięki za łaski otrzymane przez jubilatów oraz udziela im błogosławieństwa
Bożego na dalsze lata wspólnego życia.
Duszpasterze powinni zachęcić jubilatów do obchodzenia jubileuszu, przez pełny udział we
Mszy św. i ułatwić im przystąpienie do sakramentu pokuty. Ponieważ jubileusze małżeńskie są
rocznicami powstania rodziny, należy zachęcić także dzieci oraz innych krewnych do pełnego
udziału we Mszy jubileuszowej.
Termin jubileuszu wybierają małżonkowie i ustalają go w porozumieniu z duszpasterzem.
Obrzędy jubileuszu mogą odbyć się wspólnie dla większej liczby małżeństw. Wówczas każda
para oddzielnie odpowiada na pytania dotyczące woli wypełniania zobowiązań wynikających z
sakramentu małżeństwa. Natomiast pozostałe części obrzędu stosuje się do wszystkich razem.
Obrzędy jubileuszu odbywają się w czasie Mszy świętej. W diecezjach Polski w dwudziestą piątą
i pięćdziesiątą rocznicę małżeństwa można odprawić Mszę dziękczynną ze specjalnymi modlitwami, z wyjątkiem uroczystości, niedziel całego roku, środy popielcowej i Wielkiego Tygodnia.
Jeżeli w uroczystościach uczestniczy kilku kapłanów, wypada, aby koncelebrowali oni Mszę z
głównym celebransem.
Przygotowania:
w zakrystii — szaty potrzebne do odprawienia Mszy świętej, przed ołtarzem — klęczniki i
krzesła dla jubilatów, na kredensie — wszystko, co jest potrzebne do odprawienia Mszy i do
udzielenia Komunii pod obiema postaciami. Dla jubilatów, którzy przeżyli w małżeństwie pięćdziesiąt
lat, należy przygotować i uprzednio poświęcić krzyże. Krzyże te są przeznaczone do zawieszenia
na ścianie, albo na szyi jubilatów. Mogą także mieć formę plakiety. Można na nich umieścić
odpowiedni napis.

WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA
Można zorganizować procesjonalne wejście jubilatów, którym towarzyszą dzieci i wnuki. Nie
należy tego robić, jeżeli udział w tej procesji byłby dla jubilatów uciążliwy albo inne okoliczności
przemawiają przeciw temu.
Jeśli odbywa się procesja do ołtarza, wówczas pierwsi idą ministranci, następnie kapłan, a za
nim jubilaci, którym towarzyszy rodzina. W tym czasie śpiewa się pieśń na wejście.
Gdy wszyscy przybędą przed ołtarz i zajmą swoje miejsca, kapłan czyni znak krzyża i pozdrawia
wiernych jak zwykle na początku Mszy. Następnie zwraca się do jubilatów i do zgromadzonych,
aby wprowadzić ich do udziału w obrzędach.

LITURGIA SŁOWA
Liturgia słowa odbywa się zgodnie z przepisami. Mogą być trzy czytania. ...
W Mszy dziękczynnej czytania można wybrać spośród przewidzianych na Mszę za nowożeńców.
Jeżeli przepisy nie pozwalają na odprawienie Mszy okolicznościowej, można jedno czytanie
wziąć z tekstów przewidzianych dla liturgii małżeństwa, stosując się jednak do ograniczeń.
Po odczytaniu Ewangelii kapłan w oparciu o tekst liturgiczny wygłasza homilię, podkreślając
znaczenie sakramentu małżeństwa, jako trwałego źródła łaski.
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HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Po homilii kapłan mówi:

Dziękując Panu Bogu za łaski udzielone jubilatom w ciągu ich życia, prośmy Ducha Świętego, by umocnił
ich miłość i dał łaskę wytrwania.
Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwań
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
ODNOWIENIE ŚLUBOWANIA
16. Po hymnie jubilaci podchodzą do ołtarza, a kapłan zwraca się do nich w następujących
słowach:

Czcigodni małżonkowie, przed dwudziestu pięciu (pięćdziesięciu) laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny
związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci.
Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie
i odpowiedzcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła.
Jubilaci zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie, kapłan wiąże je końcem stuły.
Następnie zadaje pytania:

Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który
oddał za nas swoje życie?
Małżonkowie: Chcemy.
Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej?
Małżonkowie: Chcemy.
Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i
modląc się za siebie, aż do końca waszego życia?
Małżonkowie: Chcemy.
Kapłan mówi:

Bóg wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera
was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
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Kapłan usuwa stułę.
Jeżeli jubilaci nie mogą mówić, odnowienie ślubowania może się odbyć przez potwierdzenie
pytania kapłana odpowiednim znakiem, albo można je opuścić.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO JUBILATÓW
Kapłan mówi do zgromadzonych:

Pokornie prośmy Boga o błogosławieństwo dla jubilatów. Niech Bóg, który połączył ich w małżeństwie,
udziela im nadal swojej pomocy.
Wszyscy modlą się przez pewien czas w milczeniu, po czym kapłan rozkłada ręce i mówi:

Wszechmogący, wieczny Boże,
bez Ciebie nic nie jest mocne ani trwałe;
dzięki Gi składamy za to,
że raczyłeś zachować ten związek małżeński,
niegdyś w imię Twoje zawarty,
i pokornie prosimy,
abyś błogosławił tych małżonków.
Przedłużaj im lata życia i obdarzaj łaską,
aby posłuszni Twojej woli,
przyjmowali radości i ciężary życia.
Niech przez wierność i miłość
stają się coraz doskonalszym obrazem
związku Kościoła z Chrystusem, Twoim Synem.
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
WRĘCZENIE KRZYŻÓW
Małżonkom, którzy przeżyli wspólnie 50 lat, kapłan wręcza krzyże mówiąc:

Czcigodni małżonkowie, przyjmijcie krzyż Chrystusa, znak Jego zwycięstwa. Bóg, który was prowadził
od czasu waszej młodości, i w podeszłym wieku was nie opuści.
Wpatrzeni w krzyż Chrystusa pielgrzymujcie wytrwale do wyznaczonego wam kresu, którym jest Jezus
Chrystus. Jego są czasy i wieki, Jemu chwała i panowanie przez całą wieczność. Amen.
MODLITWA POWSZECHNA
Następuje modlitwa powszechna. Jeżeli jest przepisane wyznanie wiary, odmawia się je po
modlitwie powszechnej. Kapłan może dobrać wezwania związane z okolicznościami według
ogólnych zasad (np. za chorych i zmarłych z rodziny itp.). Jeżeli jubilaci nie mają dzieci, należy
to uwzględnić.

Składając Panu Bogu dziękczynną ofiarę, błagajmy Go za jubilatów i za całą ludzkość.
Módlmy się za małżonków, którzy dzisiaj obchodzą jubileusz, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał ich radością.
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Módlmy się za dzieci (i wnuków) jubilatów, aby okazywały im wdzięczność i chętną pomoc.
Módlmy się za wszystkich małżonków tutaj obecnych, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu
małżeństwa.
Módlmy się za małżeństwa rozbite, aby Bóg udzielił im siły do przebaczenia i pojednania.
Módlmy się za nasze miasto (naszą wieś), aby wszyscy jego (jej) mieszkańcy żyli w pokoju.
Módlmy się za Kościół święty, niepokalaną Oblubienicę Chrystusa, aby ogarnął wszystkich chrześcijan.
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na tych małżonków, którzy z radością składają Tobie dziękczynienie,
i spraw, aby z pomocą Twojej łaski zachowując miłość i jedność, byli radością Twojego Kościoła. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Do liturgii eucharystycznej, którą odprawia się w zwykły sposób, wprowadza się niżej wskazane
zmiany.
Wypada, aby w czasie obrzędu składania darów jubilaci albo ich dzieci przynieśli do ołtarza
chleb i wino.
Jubilaci mogą przyjąć Komunię świętą pod obiema postaciami.
Po Komunii śpiewa się na dziękczynienie Pieśń NMP „Uwielbiaj, duszo moja” albo hymn
„Ciebie, Boga, wysławiamy”.
Przy końcu Mszy św., przed udzieleniem błogosławieństwa ludowi, kapłan błogosławi jubilatów
:

Bóg Ojciec niech was zachowa
w miłości wzajemnej i zgodzie,
aby pokój Chrystusowy w was zamieszkał
i stale przebywał w waszym domu. Amen.
Bądźcie szczęśliwi jako rodzice
i ciesząc się życzliwością przyjaciół,
żyjcie z ludźmi w prawdziwym pokoju. Amen.
Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością,
aby stroskani i ubodzy, doznawszy waszej pomocy,
przyjęli was kiedyś z wdzięcznością
do wiekuistego domu Boga. Amen.
Was wszystkich tutaj zgromadzonych,
niech błogosławi Bóg wszechmogący:
Ojciec i Syn, + i Duch Święty. Amen.

