
50-lecie zawarcia Związku Małżeńskiego w Gminie Wiśniowa 
 

 
„Prawdziwa miło ść nie wyczerpuje si ę nigdy. 

Im wi ęcej dajesz, tym wi ęcej ci jej zostanie” 
                                       Antonie de Saint Exupery 

 
 

Dnia 26 maja bieżącego roku w Wiśniowej miały miejsce uroczystości z okazji 50 rocznicy 
zawarcia związku małżeńskiego par z terenu Gminy Wiśniowa, połączone z Gminnymi 
Obchodami Dnia Matki. Dzień poświęcony Jubilatom rozpoczął się od Mszy Świętej w 
parafii p.w. NMP Królowej Świata w Wiśniowej. Podczas mszy „Nowożeńcy” z 50 i więcej     
-letnim stażem odnowili przyrzeczenia małżeńskie, trzymając się za ręce i patrząc prosto w 
oczy. Widok takich ludzi, już starszych, może schorowanych, z bagażem doświadczeń 
życiowych napełniał pozostałych optymizmem i wiarą, że razem można iść przez świat, że 
prawdziwa miłość nie tylko istnieje, lecz „nie wyczerpuje się nigdy”, a małżeństwo, narażone 
w dzisiejszych czasach na rozpad, ma swoją wartość. Twarze porysowane zmarszczkami, 
naznaczone zmęczeniem, w tym dniu promieniowały bijącym światłem zaszklonych oczu. 
Podczas homilii, ks. proboszcz Marek Matera zaznaczył, iż Jubilaci są wzorem do 
naśladowania, przykładem polskiej rodziny oraz żywym dowodem na istnienie miłości. 
Dzięki temu zasługują na szacunek ze strony swych dzieci, wnuków i prawnuków, którzy 
powinni brać z nich przykład. 
Po zakończeniu mszy, Jubilaci i zebrani goście udali się do Gimnazjum im. Orląt Lwowskich 
w Wiśniowej na  poczęstunek oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów 
gimnazjum. Zanim jednak rozpoczęła się część artystyczna, wójt Gminy Wiśniowa – Tadeusz 
Przywara, z pomocą zastępcy wójta– Marcina Kuta, przewodniczącego Rady Gminy –
Zbigniewa Migi oraz Mieczysława Bochenka – prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Rzeszowie wręczyli honorowe odznaczenia, legitymacje, 
listy gratulacyjne, kwiaty i drobne upominki Jubilatom.  Były to wzruszające momenty nie 
tylko dla samych „Nowożeńców”, lecz i dla pozostałych gości. Pan Wójt odczytał fragment 
listu gratulacyjnego, dziękując w nim Jubilatom, m.in. za: „Waszą obecność w naszej 
społeczności oraz piękny przykład dla kolejnych pokoleń”. Cała uroczystość wręczenia 
medali oraz program artystyczny dedykowany gościom okazały się miłą niespodzianką dla 
Jubilatów, którzy będą długo wspominać ten dzień sentymentalnej podróży przez 50 lat 
wspólnego życia.  
Przy tej okazji zostały wręczone dyplomy honorowych przewodniczących Kół Gospodyń 
Wiejskich, indywidualne podziękowania dla przewodniczących KGW z terenu Gminy 
Wiśniowa oraz order Serca Matkom Wsi. 
Pomysłodawcą  uroczystości jubileuszowych jest pan wójt Przywara, który równocześnie był 
jednym z najbardziej zaangażowanych organizatorów spotkania, przy współudziale 
Gimnazjum i Ośrodka Kultury z Wiśniowej. 


