
HÁZASTÁRSAK IMÁJA 
 

Jézusom! 

 

Köszönöm Neked hitvestársamat! 

Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát! 

Köszönöm Neked minden értem hozott áldozatát! 

Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk! 

Köszönöm a gondokat, amiket egymással megosztottunk! 

Köszönöm Neked, hogy Ő az enyém! 

Köszönöm, hogy nem veszítettem el a szeretetét! 

 

Mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom: 

ESKÜSZÖM, HOGY EL NEM HAGYOM ÖRÖKRE. 

ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN! 

Add meg Uram nekünk, hogy téged szeretve egymást 

szeressük és a Te szent törvényeid szerint élhessünk! Ámen. 
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