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 Magyar nyelven 

  

Köszöntés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Ámen. 
A pap ezekkel a szavakkal köszönti az egybegyűlteket: 
Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten 
szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen 
mindnyájatokkal. 
És a te lelkeddel. 

Bev. szavak N. és N., az Egyház részese örömötöknek 
és szívesen fogad benneteket 
szüleitekkel és barátaitokkal együtt 
azon a napon, amelyen Isten, a mi Atyánk előtt 
teljes életközösségre kívántok lépni egymással. 
Hallgasson meg benneteket az Úr a ti örömötök 
napján. 
Küldjön nektek segítséget a mennyből és óvjon meg 
titeket. 
Adja meg nektek, amire szívetek vágyakozik, 
és teljesítse minden kéréseteket. 

Kollekta Tekints, Urunk, könyörgésünkre, 
és ezekre a szolgáidra (N.-re és N.-re) 
áraszd ki jóságosan kegyelmedet, 
hogy akik a te oltárodnál kelnek egybe, 
erősödjenek meg a kölcsönös szeretetben. 
Krisztus, a mi Urunk által. 
V. Ámen. 

 
A házasságkötés szertartása 

Kérdések A beszéd után mindenki feláll. A jegyesek az oltár elé állnak 
a tanukkal együtt. A pap – az oltár előtt állva – ezekkel vagy 
más hasonló szavakkal szól a jegyesekhez: 
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! 

 A pap kérdezi a vőlegényt: 
N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad 
elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? 
Vőlegény: Igen. 
Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és 
szereted, míg a halál el nem választ benneteket 
egymástól? 
Vőlegény: Ígérem. 
Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten 
megajándékozza házasságotokat? 
Vőlegény: Elfogadom. 
Pap: Igéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának 
törvényei szerint neveled őket? 
Vőlegény: Igérem. 
 
A pap kérdezi a menyasszonyt: 
N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad 
elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? 
Menyasszony: Igen. 
Pap: Igéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és 
szereted, - míg a halál el nem választ benneteket 
egymástól? 
Menyasszony: Ígérem. 
Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten 
megajándékozza házasságotokat? 
Menyasszony: Elfogadom. 
Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának 
törvényei szerint neveled őket? 
Menyasszony: Ígérem. 

Konszenzus A pap ezután így szól a jegyesekhez: 
Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, 
amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy 



egymásnak házastársai akartok lenni.  
Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott 
kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy 
házasságotok Isten előtt felbonthatatlan lesz.  
A házasulandók megfogják egymás jobb kezét. A pap átköti 
kezüket stólával (lehetőleg külön stólát használjunk).  
A pap kérdezi a vőlegényt: 
N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe 
előtt, akarod-e a jelenlévő N-t feleségül venni? 
Vőlegény: Akarom. 
Pap: Mondd tehát utánam: 
N., - Isten szent színe előtt – feleségül veszlek. 
A vőlegény megismétli a pap szavait. 
 
A pap kérdezi a menyasszonyt: 
N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház előtt, 
akarsz-e a jelenlévő N-hez feleségül menni? 
Menyasszony: Akarok. 
Pap: Mondd tehát utánam:  
N., - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád. 
A menyasszony megismétli a pap szavait. 
A pap ezután így szól az új házasokhoz: 
Most megkötött  házasságotokat az Egyház nevében 

érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya,  a 
Fiú és a Szentlélek nevében. 
Az új házastársak felelik: Ámen. 
A pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja: 
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) 

Eskü Az új házastársak esküt tesznek a feszületre (a feszületet 
lehetőleg a tanú tartsa). A pap mondja: 
Most pedig, ősi magyar szokás szerint, esküvel is 
erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak 
ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és 
mondjátok utánam az eskü szavait! 
Előbb a férj tesz esküt, azután a feleség: 



Isten engem úgy segéljen, 
Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária 
és Istennek minden szentjei, 
hogy a jelenlévő N-t szeretem, 
szeretetből veszem feleségül 
(szeretetből megyek hozzá feleségül) 
Isten rendelése szerint, 
az Anyaszentegyház törvénye szerint, 
és hogy őt el nem hagyom, 
holtomiglan-holtáiglan 
semmiféle bajában. 
Isten engem úgy segéljen! 
Megcsókolják a feszületet. 

Gyűrűzés A pap az új házasok gyűrűit tálcán az oltárra helyezi és 
megáldja: 

Áldja  meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a 
kölcsönös szeretet és a hűség jeléül most egymás 
ujjára húztok! 
A pap meghinti szenteltvízzel a gyűrűket, majd így szól: 
Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás 
ujjára, és mondjátok utánam: 
A férj megcsókolja a gyűrűt, és felesége ujjára húzza, 
ismételve a pap szavait: 
N., - viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem 
jeléül: - az Atya, - a Fiú – és a Szentlélek nevében! 
A feleség megcsókolja a gyűrűt, és férje ujjára húzza, 
ismételve a pap szavait: 
N., - viseld ezt a gyűrűt – szeretetem és hűségem 
jeléül: - az Atya, - a Fiú – és a Szentlélek nevében! 

Igeliturgia Pap beszéde 

Nászáldás Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy 
erre a szolgálójára, ki jegyesével házasságra lépett 
Krisztusban, árassza jóságosan áldását; és akiket 
összeköt ez a szent szövetség, szeretetben egy szív és 
egy lélek legyenek! 
Most rövid szünet következik, hogy mindnyájan csendben 
imádkozhassanak. Utána a pap kiterjesztett kézzel folytatja 
az imádságot. 



Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből 
megteremtetted a világot, majd miután a mindenség 
alapjait leraktad, és isteni képmásodra megalkottad az 
embert, a férfinak elválaszthatatlan segítőtársul adtad 
az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem 
egy emberként éljenek, és így arra tanítasz minket, 
hogy nem választhatjuk széjjel, amit akaratod egynek 
alkotott.  
Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges 
értelmet adtál: úgy akartad, hogy a házastársi 
szövetség Krisztusnak és egyházának szent 
kapcsolatát jelezze.  
Istenünk, te rendelted az asszonyt a férfi mellé, és erre 
a legősibb emberi közösségre áldást adtál, s bár 
büntetted ősszüleink vétkét, és vízözönnel sújtottad a 
bűnös világot, ez az áldás mindvégig megmaradt.  
Nézz tehát kegyesen szolgálódra, ki oltalmazó 
áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a 
békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse 
azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a 
Szentírás magasztal.  
A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt 
egyetlen társának, aki vele a kegyelmi életben is 
osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig 
azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette 
egyházát! 
Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy 
ezek a szolgáid (N. és N.) mindig a hitnek és 
parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget 
őrizve, az erkölcsi tisztaság példái legyenek, az 
evangéliumból merített erővel mindenki előtt 
tanúságot tegyenek Krisztusról, (a termékenység 
áldásában részesülve bizonyuljanak erényes 
szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák!) 
Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek 
társaságába jussanak a Mennyben, Krisztus, a mi 
Urunk által.  
Hívek: Ámen. 



Záróáldás Az Úr legyen veletek! 
És a te lelkeddel! 
Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket 
egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus 
békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig 
megmaradjon! 
Hívek: Ámen. 
Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben!) Találjatok 
az életben őszinte jó barátokra, és éljetek minden 
emberrel igaz békességben! 
Hívek: Ámen. 
Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy 
a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, 
egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök 
Hajlékában! 
Hívek: Ámen. 
Pap: És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt 

vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya,   a 
Fiú és a Szentlélek! 
Hívek: Ámen. 

  

  

 


