
  

 

Szentségimádás házaspároknak 

 

 

Szentségkitétel -  alatta ének  Zengjen hangos hálaének 

I. 

Atya, Fiú és a Szentlélek nevében (keresztvetés) 

27Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, 

férfinak és nőnek teremtette őket  

Isten megteremtette a férfit és a nőt. Ádámot és Évát. Őt és engem. Minket! 

S mi, ő és én hasonlóak vagyunk Hozzád Istenem, bár ez a hasonlóság sokszor fakó és 

halovány. 

28Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk… 
31Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. (Ter 1,26-31) 

Istenem, az embert különleges áldásodban részesítetted, s minden teremtményed 

közül kitüntetted azzal, hogy szóltál hozzá, egészen sajátos kapcsolatba léptél vele. 

Gondoskodásoddal körülvetted, szavaid irányt mutattak, elhalmoztad, s örömöd telt 

benne. S az embernek is öröme telt a világban, amit adtál neki.  

… és látta Isten, hogy amit alkotott az jó, az ember boldog. 

Istenem, Te nem elégedtél meg ennyivel: az embernek még nagyobb boldogságot 

szántál…  

Így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, 

aki hozzá illő. …megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. (Ter 2,18; 22) 

Olyan kapcsolattal ajándékoztad meg az embert, ami semmihez nem fogható. 

Megalkottad őt, és atyai mosolyoddal kísérve egymáshoz vezetted őket… Kezét a 

kezébe helyezted… Ha egymás kezét fogják, mintha beléd kapaszkodnának, ha 

egymást szólítják, mintha Te szólnál… 

Megdobbant a szívük.  

Ez megmaradt az Édenkertből: egymásra találni Isten tekintetében, örülni és együtt 

lenni „Ketten-hármasban.” 
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II. 

Ének  Szerelmeddel felhatolsz 

Uram, Istenem! Te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá 

tegyük egymást. De Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár, Te 

tudod a legjobban, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak.  

Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, 

jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed 

haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és 

mindent elvisel... 

 Ha Te ezt üzented a szeretetről apostolod által, biztosan van ilyen szeretet, és csak az 

ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket. Mi segítségedet, erődet kértük 

házasságkötésünkkor. Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az 

ebből fakadó boldogságot. Mert tiszta emberi erővel lehetetlen így szeretni, én pedig 

akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét, akarom, hogy 

annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az 

áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk. Ámen 
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III. 

Ének  Odaadom neked mindenemet 

Jézusom!  

Segíts, hogy tudjak csendben maradni, nem védekezni, nem magyarázkodni.  

Ne keressem a magam igazát. Ne ítélkezzem a társam fölött. 

Segíts, hogy a házasságomban jelentkező nehézségekben, fájdalmakban felismerjem 

a keresztet, s tudjam szeretettel hordozni, felajánlani „érte”, akit mellém rendeltél. 

Óvj meg a kísértésektől, a hűtlenségektől, az elbukásoktól. Segíts, hogy mindenben, a 

kis dolgokban is hűséges tudjak lenni Hozzád, házastársamhoz, családomhoz. 

Jézusom!  

Segíts, hogy észrevegyem társam, családtagjaim szükségleteit! Önként, örömmel, 

készségesen tudjak segíteni  

Segíts, hogy tudjak bocsánatot kérni, ha elestem, hibáztam. És segíts, hogy tudjak 

megbocsátani és „a nap ne nyugodjék le haragunk fölött”! 



Segíts, erősíts a házasság szentsége által, hogy ne adjam fel, tudjak mindig 

újrakezdeni, új szemmel nézni, új szívvel szeretni... 

Jézusom!  

Segíts, hogy a szeretetben ne méricskéljek! 

Segíts, hogy tudjak, merjek meghalni a saját akaratom, önző énem számára! 

Segíts, erősítsd hitemet, hogy tudjak bízni a reménytelennek tűnő helyzetekben is… 

Segíts, hogy a halálban, a meghalásokban mindig lássam, és megtapasztalhassam a 

feltámadást, lássam a végső célt, az örök boldogságot, amelyet nekünk készítettél. 
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IV. 

Ének  Szívem telve van Veled 

Azt mondtad: mindenki, aki követni akar vegye fel keresztjét… 

Ne haragudj, Istenem időnként a társamat is inkább látom keresztnek, mint 

ajándéknak. Segíts, hogy a Te szemeddel lássam, s az üdvösségem útjaként tudjak Rá 

tekinteni! 

A kereszt ugyanis üdvösségünk kezdete, a kereszt végtelen javak záloga. 

Idézzük Szalézi Szent Ferenc gondolatit a keresztről,  

s közben gondoljunk a társunkra 

Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, 

mielőtt elküldte volna hozzád az Úr, 

mindenható szemével megvizsgálta, 

szerető irgalmával átmelegítette, 

mindkét kezével méregette, 

vajon nem nagyobb-e, 

nem nehezebb-e a te számodra, 

mint amennyit elbírsz? 

Aztán megáldotta, 

szent kegyelmével, 

irgalmával megillatosította, 

reád és bátorságodra tekintett 

és így érkezik a mennyből a Kereszt, 

mint Isten köszöntése,  

mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka. 
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V. 

Ének  Tegyél engem pecsétnek 

Házastársak imája egymásért 

Mi Atyánk, aki a végtelen jóság vagy, életre hívtál és egymáshoz vezettél bennünket, s 

azt akarod, hogy együtt jussunk el Hozzád, az örök boldogságra. 

Ne botlásainkat és gyengeségeinket nézd, hanem engedd, hogy egymást folytonosan 

buzdítva haladhassunk a Feléd vezető úton előre. 

Mi Atyánk, aki a végtelen Szeretet vagy, és soha el nem múló szeretet-kötelékkel 

ölelsz magadhoz minket, vésd a lelkünkbe, hogy egyedül az irántad való szeretet 

tarthat meg minket az egymás iránti szeretetben. 

Mi Atyánk, aki a végtelen Bölcsesség vagy, ismered múltunkat, jelenünket, jövőnket, 

minden gondolatunkat és cselekedetünket. Add, hogy felismerjük és támogassuk 

egymás jó törekvéseit és szándékait, tudjunk örülni egymásnak és minden általad 

teremtett jónak és szépségnek. 

Mi Atyánk, aki a végtelen Hűség vagy, hiszen sohasem hagysz el minket, még akkor 

sem, ha mi fordulunk el Tőled. Segíts, kérünk, hogy házastársi hűségünkben se 

kísértés, se baj, se betegség, se semmilyen megpróbáltatás ne tudjon megingatni 

minket. 

Mi Atyánk, aki a végtelen Irgalom vagy, újra és újra megbocsátva bűneinket, 

szeretetlenségünket, kéréseinket mindenkor meghallgatod, és érdemeinken felül 

teljesíted. Fordítsd házastársam javára, ha önzésemmel, ügyetlenségemmel, 

figyelmetlenséggel ártottam vagy fájdalmat okoztam neki. Ámen. 

Ének   közben előkészület az áldáshoz  Csak pillanat létünk 

vers 1 versszakának végén áldás, zene folytatódik, alatta Szentségeltétel 

 


