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Złoty jubileusz pożycia małżeńskiego to
niezwykle ważna chwila, to wspomnienie
razem spędzonych lat, uśmiechy wnuków,
ciepłe słowa i życzenia…
Jubileusz diamentowych, szmaragdowych i
złotych godów był obchodzony w niedzielę, 2
października br. W tym dniu z inicjatywy wójta
gminy
Wiśniew, Krzysztofa Kryszczuka i
kierownika USC, Marleny Salach odbyła się
ceremonia z okazji jubileuszu pożycia
małżeńskiego par z terenu gminy Wiśniew.
Uroczystość poprzedziła o godz. 16:00 Msza święta sprawowana w intencji jubilatów przez
ks. Henryka Krupę, proboszcza parafii Wiśniew. Po eucharystii wszyscy zaproszeni jubilaci i
goście udali się do Dworu Mościbrody. W tym roku swój jubileusz obchodziły pary świętujące:
Kamienne gody (65 lat po ślubie):
Helena i Stefan Piechotka z Lipniaka.
Diamentowe gody (60 lat po ślubie):
Helena i Nikodem Jastrzębscy z Mroczk;
Justyna i Aleksander Krasuscy ze Śmiar;
Sabina i Wincenty Oknińscy z Daćbog;
Regina i Edward Sobiczewscy z Zabłocia.
Szmaragdowe gody (55 lat po ślubie):
Marianna i Wincenty Zemło z Mościbród;
Helena i Stanisław Wyczółkowscy z Radomyśli;
Stanisława i Tadeusz Ługowscy z Bork-Kosiork;
Anna i Antoni Jurzyk z Kaczor.
Złote gody (50 lat po ślubie):
Danuta i Stanisław Jastrzębscy z Bork-Paduch;
Marianna i Tadeusz Tokarz z Nowych Oknin;
Anna i Eugeniusz Młynarczyk z Wiśniewa;
Alicja i Jan Jerzykowscy z Zabłocia;
Wiesława i Lucjan Jurzyk z Kaczor;

Teresa i Mieczysław Ciok z Wólki Wołynieckiej;
Teresa i Kazimierz Jastrzębscy z Wiśniewa.
- Jest nam bardzo miło, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie na tę wspaniałą
uroczystość. Korzystając z okazji, bardzo serdecznie gratuluję Państwu wspaniałego
jubileuszu. W imieniu władz samorządowych życzę Szanownym Jubilatom zdrowia,
wytrwałości oraz wielu łask Bożych na dalsze lata wspólnego życia – powiedział wójt gminy
Krzysztof Kryszczuk.
Pary, które wytrwały w swoim związku ponad 18 250 dni i nocy (tj.: 50 lat) docenione zostały
również przez władze państwowe. Prezydent RP przyznał specjalne odznaczenia: Medale
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Wiśniew,
Krzysztof Kryszczuk. Parom zostały również wręczone kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz
upominki przez Przewodniczącą Rady Gminy, Beatę Ługowską i Kierownika USC, Marlenę
Salach.
- Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego jest obchodzony w naszej polskiej tradycji
szczególnie uroczyście. Jubileusz, za sprawą którego patrzymy na Państwa z podziwem i
chylimy przed Wami z szacunkiem i pokorą głowy. Państwa obecność tutaj dowodzi, że
dochowaliście, wbrew wszystkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość
jest dawaniem, a nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy
zawodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego
smutku – podkreśliła Marlena Salach, Kierownik USC Wiśniew.
Po części oficjalnej i symbolicznej lampce szampana wszyscy zasiedli do stołu z łakociami,
by w przyjemnej atmosferze wspominać minione lata oraz dzielić się receptą na długie
wspólne życie. Podczas uroczystości wystąpił Zespół „Radość” z Radomyśli pod
kierownictwem Anety Karczmarskiej, który zaprezentował wszystkim zebranym,
przygotowany specjalnie na jubileusz program artystyczny.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych rocznic w zdrowiu,
szczęściu i miłości.
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