
Bevonulás 

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! 

 

Hívek: Ámen. 

 

Hívek üdvözlése 

Igeliturgia – Szentírási részek felolvasása és prédikáció 

Házasságkötés szertartása: 

Pap: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és 

megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. 

Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével 

gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a 

házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot 

kíván tőletek. Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire! 

 

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy 

házasságot köss?  

 

Vőlegény: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad elhatározásomból 

jöttem! 

 

Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ 
benneteket egymástól? 

 

Vőlegény: Ígérem! 

 

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? 

 

Vőlegény: Elfogadom! vagy Elfogadom őket! 

 

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? 

 

Vőlegény: Ígérem! 



 

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy 
házasságot köss? 

 

Menyasszony: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad 

elhatározásomból jöttem! 

 

Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ 

benneteket egymástól? 

 

Menyasszony: Ígérem! 

 

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? 

 

Menyasszony: Elfogadom! vagy Elfogadom őket! 

 

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? 

 

Menyasszony: Ígérem! 

 

  

 

 Pap: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen 

kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. 

 

Forduljatok egymás felé. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm 

stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz. 

 

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő N.-t 

feleségül venni? 

 

Volegény: Akarom! 



 

Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül veszlek. 

 

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő N.-hez 
feleségül menni? 

 

Menyasszony: Akarok! 

 

Pap: Mondd tehát utánam: N., – Isten szent színe előtt – feleségül megyek hozzád. 

 

Pap: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és 
megáldom az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek nevében. 

 

Hívek: Ámen. 

 

Pap: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség 

megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: “Amit Isten 

egybekötött, ember szét ne válassza!” (Mt 19,6) 

 

   

 

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént 

egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü 

szavait! (Vagy: olvassátok fel az eskü szavait!) 

 

Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden 

szentjei, 

 

(csak a vőlegény) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből vettem feleségül 

 

(csak a menyasszony) hogy a jelenlévő N.-t szeretem, szeretetből mentem hozzá feleségül 

 



Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy őt el nem hagyom 

holtomiglan-holtáiglan semmiféle bajában. 

 

Isten engem úgy segéljen! 

 

  

 

Pap: Áldja + meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a kölcsönös szeretet és hűség jeléül 

most egymás ujjára húztok! 

 

Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára (és mondjátok utánam:) 

 

N. – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül: – az Atya, – a Fiú – és a Szentlélek 

nevében! 

 

N. – viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem jeléül: – az Atya, – a Fiú – és a Szentlélek 

nevében! 

 

 Egyetemes könyörgések 

 

Nászáldás 

Záró áldás 

Kivonulás 


