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KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Jegyespár! Kedves                             és                                ! 

 
Szeretettel köszöntünk Benneteket és örömmel értesültünk nagy elhatározá-

sotokról, hogy Isten szent színe előtt örök hűséget esküdtök egymásnak az 

idei esztendőben. 

Örömmel várjuk a Veletek való találkozásokat. A jegyes-sulival abban 

szeretnénk segíteni Titeket, hogy még jobban át tudjátok gondolni, fel tud-

jatok készülni házasságotokra, életeteknek erre az igazán fontos eseményé-

re és az azt követő évtizedekre. 

A jegyes-felkészítés során találkozásaink alkalmával több témát is érintünk, 

amit mi családosok – többévnyi házasság után, – lelkipásztorainkkal együtt 

fontosnak tartunk. A témákat a következő lapon részletesen megtaláljátok. 

Befejezésül segédanyagokat találtok: a könyvjegyzékben sok jó, a házasság 

ápolásában hasznos ötletet adó keresztény kiadványt, amely az elmúlt 

években jelent meg; néhány megszívlelendő pontot a házasságról; végül 

néhány információt a plébániáról, ahol esküvőtökre készültök, ahol éltek, 

amelynek tagjai vagytok. 

 

Jó készületet! 
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A Jó Házasság Titkai és 

Eszközei 
B e s z é l g e t é s e k  a  H á z a s s á g r ó l  a   

s a l g ó t a r j á n i  F ő p l é b á n i á n  

 

 

. Ketten hármasban - a házasság szentsége 
- A férfi és a nő kapcsolata a Biblia és az Egyház tanítása alapján 

 A gyermek a családban, a nevelés művészete és öröme 
– gyermeknevelés a csábítások világában  

 Megsebzett szeretet 

- a szerelem megőrzése, buktatók, krízisek és útkeresések,  

. A házasság testi dimenziója 
- a szexualitás keresztény és orvosi szempontjai, természetes családtervezés 

. Családegyház, családok az egyházban 
- együtt Isten felé, spiritualitás a házasságban, a hűség a hitből él 

. A jó házasság alapjai és a házastársi kapcsolat ápolása  
- a házasság mindennapjai  

 Hogyan ünnepeljünk? – Az esküvő 
- a házasságkötés liturgiája és a házasság jogi keretei 

 

 

 

„Nem jó az embernek egyedül, alkossunk hozzá illő segítőtársat is! …  

Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik,  

és egy testté lesznek.” 

(Ter 2:18,24) 



 4 

 „Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya, hogy Isten fiainak 

neveznek, és azok is vagyunk! Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem 

ismeri. Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy 

mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy amikor meg fog jelenni, hasonlók leszünk 

hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van. Mindaz, aki ezzel a reménységgel van 

iránta, megszenteli magát, mint ahogy ő is szent.” (1Jn 3,1-3) 

7. 

HOGYAN ÜNNEPELJÜNK? – AZ ESKÜVŐ 

- a házasságkötés liturgiája és a házasság jogi keretei 

Az esküvő előtt az eskető pappal pontos próbát tartotok majd a 

templomban, - ezen minden kérdés részletesen tisztázható: a 

templomdíszítés, a szertartás rendje, egyéni kérdések, kérések, 

a fotós-videós, az anyagiak rendezése, stb. Hogy előre készül-

hessetek, itt találjátok azokat a szövegrészeket, amelyeket a 

házasságkötéskor nektek kell mondani, utána pedig az szent-

írási olvasmányokat, amik közül ti választhattok, melyik han-

gozzék el a szertartásban. 

1. Szándéknyilatkozat 
A beszédig minden a szokásos módon történik, utána mindenki feláll. Rö-

vid bevezető után a következő kérdés-felelet zajlik. Az eskető pap először a 

vőlegényt kérdezi, majd a 4 kérdés után a mennyasszonytól ugyanezeket: 

 N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból 

jöttél-e ide, hogy házasságot köss? 

 Igen. 

 Ígéred-e, hogy leendő feleségedet (férjedet) tiszteled és szereted, míg a 

halál el nem választ benneteket egymástól? 

 Ígérem. 

 Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságo-

tokat? 

 Elfogadom. 

 Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő Egyházának törvényei szerint neve-

led őket? 

 Ígérem. 

2. Házassági ígéret (ez maga az esküvő) 
Ezután megfogjátok egymás jobb kezét, majd a stólával való átkötés után 

ez a felszólítás hangzik el a vőlegényhez: 

 N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház előtt, akarod-e a jelenlévő 

N-t feleségül venni? 
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 Akarom. 

 N., Isten szent színe előtt feleségül veszlek. 
Illetve a menyasszony (ezután már feleség): 

 N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház előtt, akarsz-e a jelenlévő 

N-hez feleségül menni? 
 Akarok. 

 N., Isten szent színe előtt feleségül megyek hozzád. 

3. Eskütétel 
Ezután ősi magyar szokás szerint az eskütétel következik. Ha van saját feszüle-

tetek, elhozhatjátok magatokkal, ha nincs, a plébánia megajándékoz vele. A 

feszületet a tanú tartja, az elétek helyezett térdeplőre letérdelve, jobb kezeteket 

a feszületre téve az alábbi szöveget mondjátok (esetleg olvassátok): 

Férj:  

 Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz 

Mária és Istennek minden szentjei, hogy téged, N., szeretlek, szere-

tetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház 

törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomiglan - holtodiglan 

semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen! 

Feleség:  

 Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz 

Mária és Istennek minden szentjei, hogy téged, N., szeretlek, szere-

tetből  megyek hozzád feleségül, Isten rendelése szerint, az Anya-

szentegyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomiglan- 

holtodiglan semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen! 

4. A gyűrűk megáldása 
A pap megáldja a gyűrűket, ezután (mint már megszoktátok előbb a férj, 

aztán a feleség) megcsókoljátok a gyűrűt és az alábbi szavakkal húzzátok 

egymás ujjára: 

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

és a Szentlélek nevében! 

(Itt fel lehet sóhajtani, több szöveg nincs.) 

A szertartás többi részét az eskető pappal részletesen egyeztessétek. 
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A SZENTÍRÁSI HELYEK, AMELYEKBŐL VÁLASZTHATTOK: 

Válasszatok - egy olvasmányt vagy szentleckét  

 - és egy evangéliumot az alábbiakból 

1. Olvasmány a Teremtés könyvéből -  Ter 1,26-28.31a 

A teremtés hatodik napján Isten így szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, ma-

gunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a 

mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog.” Isten megte-

remtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és 

nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termé-

kenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok 

a tenger halai, az ég madarai és minden állat fölött, amely a földön mozog.” Isten 

látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Ez az Isten Igéje! 

2. Olvasmány a Teremtés könyvéből -  Ter 2,18-24 

Így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtár-

sat, aki hozzá illő.” Az Úristen megteremtette a földből a mező minden állatát, s az 

ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. 

Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Az ember tehát minden állatnak, az ég 

minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott. De a maga számára az 

ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. Ezért az Úristen álmot 

bocsátott az emberre, s mikor elaludt, kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal 

töltötte ki. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asz-

szonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt: „Ez már csont a csontomból és 

hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett.” 

Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test 

lesz. Ez az Isten Igéje! 

3. Olvasmány a Teremtés könyvéből -  Ter 24,48-51.58-67 

Amikor Ábrahám elküldte szolgáját rokonaihoz, hogy feleséget szerezzen fiának, 

Izsáknak, a szolga így szólott a kiszemelt leány fivéréhez, Lábánhoz: Dicsőítettem 

az Urat, uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki egyenes úton vezetett, hogy uram test-

vérének leányát elvigyem fiának. Most tehát ha szeretetet és hűséget akartok tanú-

sítani uram iránt, jelentsétek ki, ha nem, azt is jelentsétek ki, hogy aszerint fordul-

jak jobbra vagy balra.” 

Erre Lábán és apja ezt mondták feleletül: „Ez az Úrtól indult ki. Nem szólhatunk semmit 

sem hozzá, sem ellene. Nézd, Rebekka rendelkezésedre áll: vedd és menj! 

Odahívták Rebekkát és megkérdezték: „Akarsz elmenni ezzel az emberrel?” „Aka-

rok” - felelte. Erre elbocsátották Rebekkát, dajkájával, Ábrahám szolgájával és embe-

reivel. Megáldották Rebekkát és mondták: „Nővérünk legyen ezerszer tízezerré.” 

Erre Rebekka útra kelt szolgálóival. Napszállta idején kiment Izsák, s amikor körül-

nézett, tevéket látott közeledni. Rebekka is fölemelte szemét és meglátta Izsákot. 

Sietve leszállt a tevéről, s megkérdezte a szolgát: „Ki az a férfi ott, aki a mezőn fe-

lénk tart?” „Ő a mi urunk” - felelte. Erre vette a fátyolt és elfödte magát. 

Izsák sátrába vitte, magához vette Rebekkát, s az a felesége lett. Izsák megszerette őt, 

úgyhogy megvigasztalódott anyjának elvesztésén. Ez az Isten Igéje! 
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4. Olvasmány az Énekek énekéből - Én 2,8-10.14.16a;8,6-7a 

Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, 

olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az 

Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tud-

nák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is 

kevesellnék! Ez az Isten Igéje! 

5. Olvasmány Sirák fia könyvéből - Sir 26,1-4.16-21  

Ha jó az asszony, boldog ember a férj, s kétszer annyi lesz napjainak száma. A 

férjnek öröm a derék asszony: békességben töltheti életét. A jó feleség jó osztály-

rész: aki féli az Istent, az részesül benne.  

Szegény-e vagy gazdag? A szíve jókedvű, és mindig vidámság tükröződik arcán. 

Az egek magasából világító naphoz hasonlít az asszony, ha jó, s dísze a házának. 

Mint az égő mécses a szent mécstartón, olyan a csinos arc az egyenes termeten. 

Aranyoszlopokhoz ezüsttalapzaton hasonlít a szép láb karcsú bokák fölött. Ez az 

Isten Igéje! 

6. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből - Jer 31,31-32a.33-34a 

Igen, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és 

Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal kötöttem azon a 

napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetsége-

met ugyanis megszegték, holott én uruk voltam - mondja az Úr. Ez lesz az a szö-

vetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok - mondja az 

Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg 

az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a mási-

kat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni 

fognak a legkisebbtől a legnagyobbig - mondja az Úr -, mivel megbocsátom go-

noszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem. Ez az Isten Igéje! 

1. Szentlecke Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből - Róm 8,31b-

35.37-39 

Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem 

mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 

Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? 

Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? 

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés 

vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk 

őáltala, aki szeret minket. 

Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemsé-

gek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, 

sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus 

Jézusban, a mi Urunkban van. Ez az Isten Igéje! 

2. Szentlecke Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből - Róm 12,1-2.9-18 

Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket: Adjátok testeteket élő, szent, Istennek 

tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem 

gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, 
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mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes. 

Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri sze-

retetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A 

buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. 

A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állha-

tatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégsze-

retetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, 

örüljetek, s a sírókkal sírjatok. 

Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egy-

szerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszat senkinek ne 

fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok 

áll, éljetek mindenkivel békességben. Ez az Isten Igéje! 

3. Szentlecke Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből - 1Kor 

6,13--20 

Testvérek! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten 

ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy 

testetek Krisztus tagja? Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek az 

erkölcstelenséget! Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a 

kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó 

Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a maga-

tokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! Ez az Isten 

Igéje! 

4. Szentlecke Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből - 1Kor 

12,31-13,8 

Törekedjetek az értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat 

mutatok nektek. 

Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak 

zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem 

az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, 

ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők 

közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem 

használ nekem. 

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, 

nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a 

rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében 

leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet 

nem szűnik meg soha. Ez az Isten Igéje! 

5. Szentlecke Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből - Ef 5,2a.21-33  

Testvérek! Éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta ma-

gát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. Legyetek egymásnak aláren-

deltjei Krisztus iránti tiszteletből. 

Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asz-

szonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. Amint tehát az 

Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. 
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Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és felál-

dozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ra-

gyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle 

nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint 

saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, 

hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mert tagjai vagyunk 

testének. 

„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz.” 

Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. Szeresse hát minde-

gyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket. Ez az Isten 

Igéje! 

6. Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből - Kol 3,12-17 

Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a 

jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg 

egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott 

nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, 

mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre 

vagytok hivatva, egy testben. 

Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel 

tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, him-

nuszt és szent énekeket. Akár mondotok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent 

Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Ez az Isten 

Igéje! 

7. Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből - 1Pét 3,1-9 

Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem is 

hisznek az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje 

őket, amikor látják tiszteletet érdemlő, tiszta életeteket. Ékességüket ne külsősé-

gekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak maguk-

ra, vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében a rejtett ember az értékes, ro-

molhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével. Hajdan így ékesítették magukat a 

szent asszonyok is: reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek. Így 

engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, 

ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem ijedtek meg. 

Hasonlóképpen, ti férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyen-

gébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint az élet kegyelmében örököstár-

satoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya. Végül mindnyájan 

legyetek egyetértők, együtt érzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizesse-

tek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert 

arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Ez az Isten Igéje! 

8. Szentlecke Szent János apostol első leveléből - 1Ján 3,18-24  

Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. 

Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg - 

Isten színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte 

áll szívünknek, ő mindent tud. 
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Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit ké-

rünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és ami tetszik neki, azt tesszük. 

Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük 

egymást parancsa szerint. Aki teljesíti parancsait, benne marad az Istenben, és az 

Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad-e, a Lélektől tudjuk meg, amelyet 

nekünk adott. Ez az Isten Igéje! 

9. Szentlecke Szent János apostol első leveléből - 1Ján 4,7-12 

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, 

Istentől van, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten 

szeretet. 

Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba 

egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük 

Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. 

Szeretteim, ha az Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ha 

szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. 

Ez az Isten Igéje! 

10. Szentlecke a Jelenések könyvéből - Jel 19,1.5-9a 

Hallottam, hogy nagy sokaság zengi a mennyben, ezt mondva: „Alleluja! Üdv, 

dicsőség és hatalom legyen a mi Istenünknek. És a trónról hang tört elő, s így szólt: 

„Dicsőítsétek Istenünket, akik szolgáltok neki és félitek, kicsik és nagyok!” 

És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő 

mennydörgés robaját: „Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk, Istenünk, a Mindenható. 

Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány menyegzőjének napja. 

Menyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék.” 

A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. 

Ekkor hozzám fordult: „Írd! Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzői la-

komájára!” Ez az Isten Igéje! 

1. Evangélium Szent Máté könyvéből - Mt 5,1-12a 

Jézus a tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig 

szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik 

szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a 

föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 

Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívű-

ek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hív-

ják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a 

mennyek országa. 

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva 

minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a 

mennyben a jutalmatok!  

2. Evangélium Szent Máté könyvéből - Mt 5,13-16 

A hegyi beszédben Jézus így tanított: Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, 

ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek 
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eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrej-

teni. S ha világot gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy 

mindenkinek világítson a házban. 

Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva 

dicsőítsék mennyei Atyátokat!  

3. Evangélium Szent Máté könyvéből - Mt 7,21.24-29 

A hegyi beszédben Jézus így tanított: Nem jut be mindenki a mennyek országába, 

aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.  

Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára 

építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a ház-

nak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. 

Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, 

aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizú-

dult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” 

Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, mert úgy tanított, 

mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.  

4. Evangélium Szent Máté könyvéből - Mt 19,3-6 

Abban az időben odamentek Jézushoz a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kér-

dezték: „Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” 

Így felelt: „Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtet-

te őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszko-

dik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit 

tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”  

5. Evangélium Szent Máté könyvéből - Mt 22,35-40 

Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult Jézushoz: „Mester, 

melyik a főparancs a törvényben?” Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első pa-

rancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a 

két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”  

6. Evangélium Szent Márk könyvéből - Mk 10,6-9 

Abban az időben Jézus így tanított: Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. 

Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test 

lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten 

összekötött, azt ember ne válassza szét.”  

7. Evangélium Szent János könyvéből - Jn 2,1-11 

Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott 

volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a 

bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt felelte: „Asszony, a te 

gondod az én gondom. De még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a szolgáknak: 

„Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” 

Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-

három mérős. Jézus szólt nekik: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltöt-

ték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek 



 12 

oda a násznagynak.” Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, 

nem tudta honnan való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívat-

ta a násznagy a vőlegényt, s szemére vetette: „Először mindenki a jó bort adja, s 

csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad 

a jó bort.” 

Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, 

s tanítványai hittek benne.  

8. Evangélium Szent János könyvéből - Jn 15,9-12 

Abban az időben Jézus így tanított: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én 

is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmarad-

tok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok 

szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek 

is, és teljes legyen az örömötök. 

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket.  

9. Evangélium Szent János könyvéből - Jn 15,12-16 

Az utolsó vacsorán Jézus így tanított: Az az én parancsom, hogy szeressétek egy-

mást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét 

adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 

Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. 

Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul 

adtam nektek. 

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendelte-

lek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor min-

dent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle.  

10. Evangélium Szent János könyvéből - Jn 17,20-26 

Az utolsó vacsorán Jézus így imádkozott: Nemcsak értük könyörgök, hanem azo-

kért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint 

te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így 

elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 

Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, 

amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legye-

nek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem 

szerettél. 

Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s 

lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt sze-

rettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felis-

merték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismerte-

tem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.”  
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UGYE NEM FELEJTETEK EL SEMMIT! 

 Eskető pap megbeszélve? 

 Időpontok egyeztetve? 

 Szentírási részek kiválasztva? Olvastok-e, vagy valaki a családból? 

 Keresztlevél, elbocsátó, hivatalos papírok, anyagiak rendezve? 

 Tanúk? 

 Gyűrűk? 

 Meghívót kinek kell küldeni? (A szülőket is megkérdezni!) 

 Idézet a meghívóra? 

 Nyomda? 

 Esküvői ruha? 

 Polgári esküvő? 

 Virágok? (Szülőknek is?) 

 Templom díszítése? 

 Nászút? 

 Gyónás? 

 Vacsora (ebéd, buli stb.) 

 Zene, program a lagziban? 

 Fotós, videós? 

 Esküvői autó? 

 Nászajándék lista? 

 Koszorúslányok? 

 Mindenkinek minden segítség megköszönése? 

 … 
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„Örvendjetek az Úrban és vigadjatok, igazak, ujjongjatok mindnyájan 

egyenes szívűek! Örvendezzetek igazak az Úrban, 

 igaz emberekhez illik a dicséret!” 

(Zsolt 32,1) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Könyvek, amelyeknek az olvasása, tanulmányozása segítségetekre lehet az 

elkövetkezendő évek folyamán. Tapasztalatunk szerint akármilyen is egy 

házasságról szóló írás, vagy film, arra mindenképpen alkalmas, hogy be-

szélgessetek róla. A lista tartalmaz olyan könyveket is, amelyek a későbbi-

ek során, például a gyermeknevelésben lehetnek hasznosak.  

A plébániai könyvtárban sok könyvet megtaláltok ezek közül is. 

1. Ralf Martin: Férjek, feleségek, szülők gyerekek  

2. Gyökössy Endre: Nem lehet elég korán kezdeni (Szt. Gellért Kiadó) 

3. Én, Te, Mi (Nagycsaládosok Országos Egyesülete kiadvány) 

4. Ed Wheat-G. O. Perkins: Szerelemről minden házaspárnak (KIA 1997) 

5. Erich Fromm: Férfi és Nő (Akadémiai Kiadó 1996). 

6. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén Házasság (Református Zsinati Iroda 1992) 

7. A megszentelő szerelem (Márton Á. kiadó 1995) 

8. A család: ajándék és hivatás, az emberiség reménye (Országos Lelki-

pásztori Intézet 1997) 

9. Boda László: Utad az esküvőig (Bp. 1990) 

10. John és Sheila Kippley: A természetes családtervezés művészete (Szt. 

István Kiadó 1986) 

11. Linda Dillow: A Társ (KIA 1997) 

12. Louis Evely: Szerelem és házasság (Szt. Gellért Kiadó 1998) 

13. Bodnár C.-Gyökössy Endre: Mi és Mások (Szt. Gellért 1992) 

14. Gyökössy Endre: Ketten hármasban (Új Ember Kiadó 1997) 

15. A boldogabb családokért (Magyar Kat. Püspöki Kar körlevele 1999) 

16. Hitünk és életünk (Szt. István Kiadó) 

17. Theodor Bovet: Felette nagy titok (OMC Bécs 1983) 

18. W. Grafl: Szexualitás, házasság, Egyház (Bencés Kiadó 1992) 

19. C. M. Martini: 100 kérdés a szexualitásról (Don Bosco Kiadó 1998) 

20. S. Hughes: Holtomiglan, holtodiglan? A jó házasság alapjai (Harmat 

Kiadó 1995) 

21.  … 

 

TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETŐSÉGEK AZ INTERNETEN 

www.katolikus.hu – a magyar Katolikus Egyház honlapja 

www.plebania.net – katolikus portál, minden, ami keresztény és katolikus 

www.szecseny.ofm.hu – a szécsényi plébánia honlapja, rajta ti is 

http://www.katolikus.hu/
http://www.plebania.net/
http://www.szecseny.ofm.hu/
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www.katolikus.lap.hu – katolikus honlapok gazdag választéka 

www.jegyes.hu – a jegyesek oldala, sok érdekességgel 

http://www.katolikus.lap.hu/
http://www.jegyes.hu/


 16 

10 MEGSZÍVLELENDŐ PONT A HÁZASSÁGRÓL 

– avagy a házaspárok tízparancsolata 

1. Légy nyitott és fejlődőképes! A házasság nem révbe érkezés, nem vég-

cél - tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal. 

2. Fogadd el házastársad másságát! Ne ámítsd magad, hogy majd TE 

megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát - na akard őt 

saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült! 

3. A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat haj-

szold! "Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja 

felebarátaiért." "Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállal-

lak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész életre." 

Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a teljes fi-

gyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az idődet. 

4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység! 

Ne várj mindig mindent őtőle! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!) 

5. Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem előzheti! Min-

dig mindenben ő legyen az első - nem a gyerekek, nem a szülők, nem a 

munka, nem a karrier, stb. Amikor valaki házasságot köt, el kell vágni - és 

tudni kell elvágni - a szülőkhöz kötődő szálakat! 

6. Legyen rugalmasan kialakítva a felelősség-megosztás! Ki-ki képességei, 

természete szerint végezze a családban előkerülő tennivalókat, és eszerint 

tartozzon érte felelősséggel. 

7. Legyen nyitott a család mások felé is! A legtöbb házaspár összeborul, 

mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, elszigetelődéshez, belterjes prob-

léma-felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek 

el más családokhoz is az Örömhírt! 

8. Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást! Mondj IGEN-t az 

életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leendő) szülők igaz szeretettel 

szeretik egymást és Istent, és letették életüket-jövőjüket Isten kezébe, ott 

minden más - anyagi, munkaügyi, szabadidős, hobby stb. - szempont eltör-

pül. "Ami szükséges, azt megadja az Úr." A testi szeretet Isten ajándéka a 

számotokra. Gondoltál már arra, hogy megköszönd Neki? 

9. Ne feledd dicsérni társadat! Ez a szeretet, az együttlét örömének egyik 

kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküvővel! Végy időnként felesé-

gednek egy-egy szál virágot "csak úgy"! Készíts néha férjednek gyertyafé-

nyes vacsorát - csak az ő kedvéért! Nem elég egyszer, az esküvőn elmon-

dani: "Szeretlek!" - hanem minden nap ezer jelét kell ennek adni - és néha 

nem árt újra és újra elmondani. Ne mondd, hogy "Úgyis tudja!", mert nem 

TUDNI akarja, hanem nap mint nap TAPASZTALNI!! 

10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve - kettesben! "Az Úr napját 
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szenteld meg!" A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, fusimunkát 

végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-főzzön, és a héten elmaradt 

házimunkát csinálja! Miből akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mé-

zesheteket idéző békességben, egy kellemes séta a természetben - felüdít 

egész hétre. 
* 

Nem angyalok, hanem emberek házasodnak, s ha nem látjuk egymás hibáit 

a szerelem rózsaszínű felhőin keresztül, az még nem jelenti azt, hogy nin-

csenek. Tartós házasságot csak a lélek köthet, nem a test. 
* 

Tegyetek mindent úgy, mintha minden rajtatok múlna, 

 de várjatok mindent Istentől! 
* 

IMÁDSÁG HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓN 
Jézusom, ebben a szent órában megköszönöm neked férjemet/feleségemet! 

Köszönöm minden könnyét, mosolyát. 

Köszönöm neked minden értem hozott áldozatát. 

Köszönöm neked az éveket, amit együtt tölthettünk. 

Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk. 

Köszönöm neked, hogy ő az enyém.  

Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét. 

S mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom: 

Esküszöm, hogy el nem hagyom mindörökké.  

Isten engem úgy segéljen! Ámen. 


