
A házasság
szentségének
liturgiatörténete
Nem könnyű összefoglalni a házasság szentségének liturgiatörté-
netét,1 de mégis megkerülhetetlen, mivel a történeti fejlődés átte-
kintése alapján láthatjuk legjobban, hogy csak fokozatosan tudato-
sult a keresztények között a házasság szentségi jellege, és alakult
ki a házasságkötés szertartásának liturgiája. Ezért a szentség litur-
giatörténetének ismerete hozzátartozik a szentségtanhoz. Nemcsak
az Eucharisztiával, hanem a házassággal kapcsolatban is mond-
hatjuk, hogy a „liturgia tanúságtétele a szentségre vonatkozó hit el-
sődleges forrása”.2 Az ősegyház liturgiájának megértéséhez elen-
gedhetetlen azon ókori népek (zsidó, római, görög) rítusainak az
ismerete, akikkel az első keresztények kapcsolatban álltak.

1. Az első évszázadokban

„A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji
szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. (…) A ke-
resztények úgy házasodnak, mint mindenki más.” Ahogyan az idé-
zett Diognétoszhoz írt levél (V,6) is utal rá, az ősegyházban a kereszté-
nyek a házasságkötést illetően a korabeli civil szokásokhoz igazodtak.
„Az egyház állandó hagyományával ugyanis összhangban áll, hogy
mindazt befogadja a népek kultúrájából, ami alkalmas arra, hogy
Krisztus kifürkészhetetlen gazdagságát kifejezze” (II. János Pál:
Familiaris consortio, 67).

A zsidó házassági szokásokat illetően két forrásra támaszkodha-
tunk, a Szentírásra és a Talmudra, amely részletesen magyarázza az
ószövetségi törvényeket és a vallási előírásokat.3 A házasságkötést
eljegyzés előzte meg, amely által a házasság törvényesnek minősült,
de még nem számított ténylegesen megkötöttnek. Lényeges moz-
zanat volt az „elvezetés” (deductio). A szó jelentése arra utal, hogy a
mennyasszonyt ünnepélyesen bevezették a vőlegény házába. Az es-
küvőre általában egy évvel az eljegyzés után került sor. A szertartás
alapvető eleme a quiddush (megszentelési formula), a ketubbah (há-
zassági szerződés felolvasása) és a birkot hatanim (házasok megál-
dása). A házassági rítus célja egyrészt a jegyesi kapcsolat megszi-
lárdítása volt, másrészt egy biztosabb és tartósabb intézménybe való
átvezetése. Ezekkel együtt az is, hogy a házasságkötés cselekmé-
nyének magasztosságát hangsúlyozza.
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Az Újszövetségből is megismerhetjük ezeket a szokásokat: így pél-
dául a menyasszony várja, hogy ünnepélyesen bevezessék férje há-
zába (vö. 2Kor 11,2; Jel 21,2; 22,17); elterjedt és fontos esemény az es-
küvői lakoma (Mt 22,2; Jel 19,7–9). A lakodalmat éjjel tartották, ezért
lámpás hajadonok kísérték a mennyasszonyt a vőlegényhez (Mt
25,1). A zsidó-keresztények feltehetően használhatták a Tóbiás köny-
vében leírt szertartást, amikor a leány atyja a gyermeke kezét a vőle-
gény kezébe helyezte, majd ezt mondta: „Legyen veletek Ábrahám
Istene, Izsák Istene, meg Jákob Istene, ő kössön össze benneteket, tel-
jesítse áldását rajtatok!” (Tób 7,15–16). Az Újszövetség a házasságot
a „gámosz” szóval fejezi ki, mely elsősorban esküvőt jelent, és csak
másodlagos jelentése a házasság.

A görög és római környezetben4 a házasságkötéshez nagyon sok
szokás és szertartás kapcsolódott. A házasságkötést elsősorban jogi
intézménynek tekintették, de bőven kapcsolódtak hozzá különböző
helyi szokások és liturgikus jellegű cselekmények is. A rómaiaknál
az ünnep a vigíliával kezdődött, és különböző vallási rítusokkal: a
fehér ruha felöltése (tunica recta) és a fej bekötése fátyollal (flam me -
um). Az esküvő napján az ünnep csúcspontja az, amikor a meny-
asszony jobb kezét a vőlegénynek nyújtja, s így kifejezi a házasság-
kötési szándékát (dexterarum iunctio). A vőlegény jegyajándékként
egy gyűrűt adott a mennyasszonynak (anulus pronubus), amely Pli-
nius idején vasból készült, Tertullianus írásaiból pedig arról érte-
sülünk, hogy aranyból.5 Az esküvő tulajdonképpen két napig tar-
tott. Ez idő alatt a jegyesek többször is imádkoztak, a házi oltáron
áldozatot mutattak be az istenségnek. A szülők is imát mondtak a
jegyesekért. Az áldozatbemutatás ellenére azonban mégsem nevez -
hetjük a házasságkötést kultikusnak, mert a középpontban mind-
végig a jogi aktus, a konszenzus marad.6

Egyértelmű, hogy az ősegyházban nincs külön jellegzetes keresz-
 tény házasságkötési forma, de az egyház már ekkor is őrködik vala-
milyen formában a házasság fölött. Antiochiai Szent Ignác (†107)
Polükarposzhoz írt levelének egyik kijelentését többen is úgy értelmezik,
mintha ebben az időben kötelező lett volna a püspök beleegye zését
kérni: „Úgy illik, hogy a vőlegények és menyasszonyok a püspök
helybenhagyásával keljenek egybe, hogy a házasság az Úr szándéká-
nak megfeleljen, és ne az ösztönös kívánkozás szerint történjen. Min-
den Isten tiszteletére legyen” (V,2). Adrien Nocent, bencés liturgikus
szerint nyilvánvaló, hogy csak egy jó tanácsról, illetve ajánlásról
(re commendatio) van szó.7 Az ősegyházban csupán a montanistáknál
fordult elő, hogy a helyi egyház vezetője beleszólt a keresztények
házas ságkötésébe. A Didaszkália a szülőket csak arra biztatja, hogy
válasszanak megfelelő feleségeket fiaik számára „az Úr szándékának
illően és nem az ösztönös kívánkozásnak megfelelően” (XIX, 11, 6).

Az őskeresztények házasságkötése is a családi házban történt. Va-
lószínű, hogy a lakodalomba meghívták a püspököt vagy a presbi-
tert. Az is szokás lehetett, hogy a jelenlévő presbiter megáldotta az
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ifjú párt.8 Még általános a pogány és zsidó szokások használata, de
már a pogány áldozatok és más erkölcsileg kifogásolható szokások
kizárásával.9 Kezdetben többen is tiltakoznak a koszorúzás szokása
ellen, azonban tudjuk, hogy később, Khrüszosztomosz idejében
ennek keresztény jelentése is lesz (vö. In Gen.hom. 48,6). Az ortodox
egyházakban a házasságkötés szertartását ma is „megkoronázásnak”
(sztefanuma) nevezik, utalva arra, hogy az ifjú pár megkoronázása,
az áldás mellett, a házasságkötés szertartásának egyik lényeges része.

Van Tertullianusnak (†224) egy olyan kijelentése, amelyből arra kö-
vetkeztethetnénk, hogy már az ő idejében is létezett a házasságkötés-
nek valamiféle keresztény szertartása. A Feleségemhez című írásában,
amit valamikor 200–206 között írhatott, ezt olvassuk: „Honnét lehetne
elegendő erőnk ama házasság boldogságának ecseteléséhez, melyet
az egyház kötött egybe, melyet az áldozat (oblatio) erősít meg, az áldás
(benedictio) megpecsétel, az angyalok hirdetnek, és érvényesnek tekint
az Atya? (…) hiszen jogos és helyes házasságot még a földön se köt-
nek a gyermekek atyáik beleegyezés nélkül” (Ad uxorem, IX, 6).

Az idézett mondatban olyan kifejezéseket találhatunk, amelyek
azokra az elemekre utalnak, amik ma is megvannak a házasságkö-
tés szertartásában, de a leírás mégis magyarázatra szorul, hiszen
ebből a korból nem maradtak ránk olyan liturgikus szövegek, ame-
lyek egyértelműen arra utalnának, hogy a szerző egy konkrét szent-
ség-kiszolgáltatásra hivatkozik.

Tanulságos és perdöntő lehet számunkra, hogy a korabeli egyéb
patrisztikus írások sem említik a házasság liturgiáját. Így például a
Traditio apostolica, amely az egyház hagyományát kívánta megőrizni,
gyakran beszél a házassággal kapcsolatos keresztény követelmé-
nyekről, de nem szól a házasság rítusáról, pedig olyan ősegyházi irat,
amelyben ismételten találkozunk liturgikus szövegekkel. Az Apostoli
Konstitúciók VIII. könyve (VIII, 32, 13), amely átveszi Hippolütosz szö-
vegét, szintén csak azt mondja, hogy „a törvény szerint” (secundum
legem) kell házasságot kötni. Itt sem tudjuk meg, hogy ez pontosan
mit jelent, és itt sem találunk liturgikus imádságokat.

2. Házasságkötés a 4–11. század között

Ebben a korszakban terjed el fokozatosan a házasságkötés szertar-
tása, amely a kezdeti időben még a magánházaknál történik egé-
szen a 11. századig, amikor kialakul az a szokás, majd pedig elő-
írás, hogy a házasságot az „egyház színe” előtt (in conspectu vagy in
facie ecclesiae) kell megkötni. A helyszínváltozás is fokozatosan ment
végbe, a szertartásnak bizonyos elemeit kezdetben a templomajtó-
ban végezték el. Később ezeknek a rítusoknak a helyszíne is a temp-
lom lett. A házasságkötés szertartása idővel fokozatosan beépült a
szentmisébe. Meg kell említenünk, hogy ugyanakkor a templomi
szertartás nem volt kötelező, a házasságot ettől függetlenül is ér-
vényesnek fogadta el az egyház.
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A konstantini fordulat után is csak lassan, fokozatosan alakult ki
a házasság liturgiája, és még hosszú ideig meghatározó volt a kora-
beli szokások és szimbólumok használata. Megjelennek azonban a
házasságkötés szertartásának jellegzetes keresztény elemei is, ame-
lyek közül a római és a milánói gyakorlatot a „velatio nuptialis” (es-
küvői lefátyolozás), a galliai és a spanyolországi szokásokat pe dig a
„benedictio in thalamo” (a menyegzői szobában adott áldás meg áldása)
kifejezésekkel lehetne röviden jellemezni.

Rómában a házasságkötés szertartására vonatkozó egyértelmű elő-
írást csak a 4. században találunk. Ambroziaster — akiről csak azt tud-
juk, hogy Damazusz pápa (366–384) idején Rómában lakott — a kö-
vetkezőt írja az egyik művében: „Hogyan lehet rossznak vagy tiltott
dolognak mondani azt, ami Isten áldásával és támogatásával a növe-
kedést szolgálja? A zsinagógában is megmaradt a hagyomány, és az
egyház is azt akarja, hogy Isten teremtményei Isten áldásával keljenek
egybe. Ez ugyanis nemcsak egy vélemény, mivel ezt a formát maga a
Teremtő akarja” (Lib.quest.Vet.et Nov.Test., PL 35, 2207). Sőt, még azt is
megemlíti, hogy az áldás (benedictio) liturgiájából ki kell zárni azokat,
akik a második házasságukat kötik (Comm. in Epistolam I ad Tim., 3,12;
PL 17, 497). Az első házasságot Isten áldásával kell megkötni: „sub be -
nedictione Dei celebrantur sublimiter” (Comm. In Ep. I ad Cor. VII, 40).

Szent Ambrus Virgiliushoz, Trento püspökéhez írt 19. levelében,
385 körül ezt írja: „Mivel a házasságot papi fátyolozással és áldás-
sal kell megszentelni, hogyan lehetséges házassági köteléknek mon-
dani azt, aminél nincs meg a hitnek az egyetértése” (Ep 19,7,3; PL
16,984). Az áldást Keleten is fontosnak tartották. Nazianzoszi Ger-
gelynél olvashatjuk, hogy a püspök áldását adja a házasulandókra
és imádkozik értük (Epist. 231).

Liturgiatörténeti szempontból nagyon fontos és érdekes Nolai
Szent Pál (†431) leírása,melyben részletesen elmondja, hogy az ő ko-
rában hogyan történt a keresztény házasságkötés.10 A szertartást 403-
ban egy Róma közelében lévő templomban végzik. Az apa vezeti oda
a vőlegényt (Julianus nevű lektort) az oltárhoz, és a püspök mondja
el fölötte az áldó imádságot. Az imádság közben a jegyeseket maga a
püspök fátyollal takarja be. Ez a leírás nem említi a nászmisét, viszont
ír róla egy korabeli Predestinatus nevű szerző, akiről csak azt tudjuk,
hogy III. Sixtus pápa (432–440) idejében, Rómában élt. Ő egyértel-
műen utal a házasságkötéshez kapcsolódó misére.11 Hormisdas pápa
514-ben egyik határozatában már elő is írja, hogy „egyetlen hívő
ember se kösse meg a házasságot titokban, hanem a pap áldásával,
nyilvánosan kössön házasságot az Úrban” (a teljes szöveg: PL 63,525).

Mindazonáltal ez a „kezdetleges” keresztény liturgia nem szünteti
meg a korabeli általánosan elfogadott házasságkötési szokásokat. Már
Tertullianus a Védőbeszéd című művében említi például a gyűrűt, amit
a vőlegény küldött a mennyasszonynak a házasságkötés előtt (Apo lo -
geticum 6,6), és beszél a fátyolviselés szokásáról, sőt azt szeretné, hogy
azt mindenki, férjezett nők és a hajadon leányok is hordanák (De vir -
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gi nibus velandis, 11,1–10). Szokásban volt a kézfogás (dexterarum coni -
unctio),12 a római hagyományoknak megfelelően a jegyesek csókja (De
oratione 22, 10), és léteztek házassági okmányok (tabellae nuptiales) is.

Liturgiatörténeti és szentségtani szempontból fontos tény, hogy
a legrégebbi és legjelentősebb római sacramentáriumok megőriz-
tek számunkra olyan nászmise szövegeket, amelyekben jellegzetes
házasságot megáldó imádságok is vannak.

Három régi római sacramentáriumban olvashatunk a benedictio és
a velatio nuptialis szertartásáról. Ezek a következők: Sacramentarium
Leonianum, vagy más néven Veronense (7. század), a Sacramentarium
Gelasianum (8. század első feléből) és a Sacramentarium Gregorianum-
Hadrianum (8. század). Ezekből látjuk legjobban, hogy a népvándor-
lás és a germánok megkeresztelésével egy időben fejlődésnek indult
a házasságkötés liturgiája és joga.13 Egyöntetűn tanúsítják, hogy a ke-
resztények házasságkötése ebben az időben már szentmise kereté-
 ben történt. Kialakult a nászmise, a maga sajátos könyörgéseivel és
olvasmányaival, melynek része volt a lefátyolozott menyasszony
és a gyűrűk megáldása. Ebben az időben a szándék kinyilvánítása
még nem tartozott a házasság lényegi szertartásához. A 9. századig
az eljegyzés és a beleegyezés kinyilvánítása az egyház hivatalos kép-
viselőinek távollétében történt, csak a megáldás volt a templomban.
Csak I. Miklós pápa mondta ki (866. november 13.), hogy a házasság
lényegi formája: a szándék kinyilvánítása (Ad consulta vestra, DS 643).

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az egyház tiszteletben tart-
ja a jegyesek döntését, de egyre inkább elvárja, hogy a keresztények
liturgikus keretben is kinyilvánítsák a házasságra vonatkozó szándé-
kukat. Azt is látjuk, hogy fokozatosan növeli illetékességi körét a há-
zasságkötés feltételeivel és formájával kapcsolatban. Az egyház vezetői
nem harcolnak a fennmaradt pogány szokásokkal, hanem fokoza-
tosan beépítik azokat a hivatalos liturgiába. Teológiai szempontból
tanulságos lehet a házasságot megáldó könyörgések (nászáldások) ta-
nul mányozása. Ezek már egyértelműen utalnak a házasság szentsé-
gi jellegére, vagyis arra, hogy ebben a szentségben a megkeresztelt fér-
fi és nő kapcsolata jelzi és megvalósítja azt a kegyelmi kapcsolatot, amely
Krisztus és az ő egyháza között áll fenn (vö. Ef 5,31–32).

3. Az esküvői szertartás a második évezredben

Ez a korszak főként szentségtani szempontból fontos. A 12–13. szá-
zadban kialakul a szentségtan, a nagy skolasztikusok (Szent Vik-
tori Hugó, P. Lombardus, Aquinói Tamás) definiálják a szentség fo-
galmát14 és már a házasságot is a szentségek közé sorolják.

Ebben az időszakban egyre nagyobb számban alakulnak ki külön-
féle szertartások a helyi egyházakban. Emellett egy egészen új moz-
zanat is egyre fontosabb lesz a házasságkötéssekkel kapcsolatban: a
nyilvánosság és a jogszerűség biztosítása. Ennek hangsúlyozása azért
fontos, mert még a kora középkorban sem volt a templomi esküvő a

12Rómában láthatunk
olyan szarkofágokat,
melyeken két jegyes

kezet fog egymással,
mögöttük pedig ott látható

Krisztus alakja, amely
Krisztus vagy a pap

áldására utal; vö. Pietro
Dacquino: Storia del

matrimonio cristiano. Elle
di Ci, Torino, 1984, 194.

13Vö. Bruno Kleinheyer:
i. m. 83–84.

Házasságkötés
szentmise keretében

14Elsőként Szent Viktori
Hugó, in De sac. christ.

fidei I p. 9c. 2.
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házasság érvényességének feltétele, az úgynevezett klandesztin há-
zasságokat is érvényesnek tekintették. A háttérben az a meggyőződés
húzódott, hogy a házasság a jegyespár szabadon megvallott egyetér-
tésével jön létre, és ezt a konszenzust az egyháznak is el kell fogadnia.

A házasság megáldása most már többnyire a templomokban tör-
ténik, és a böjtölésből is látjuk, hogy legtöbbször a reggeli órákban.
A korabeli liturgikus könyvekből kitűnik, hogy még ekkor is szokás-
ban volt a menyegzős szobában adott áldás, különböző rítusokkal,
mint például a jegygyűrű megáldása. Az „egyház színe előtt” házas-
ságot kötni azt is jelenti, hogy az esküvői szertartás egyes elemei a
templom bejárata előtt történtek, többek között a jegyajándékok és
a gyűrűk megáldása, és a pap néhány, a szabad elhatározást érintő
kérdése. Csak ezek után léptek be templomba, ahol a szentmise kere-
tében megkapták az egyház áldását.

A 10. században a germán népeknél alakult ki a beleegyezést kife-
je ző párbeszéd. Ilyennel találkozunk a 10. századi római-germán pon -
tifikáléban. A pap a templom ajtajánál fogadja a jegyeseket, azután
megkérdezi a menyasszony atyját vagy azt helyettesítő legközelebbi
rokonát: „Akarod ezt a leányt ennek a férfinek feleségül adni?” Igenlő
válasz után a menyasszonyt átadják a vőlegénynek, utána bemennek
a templomba, megáldják a gyűrűt, azt átadja a vőlegénynek, aki azu-
tán a menyasszony ujjára húzza azt, és ezt mondja: „Ezzel a gyűrűvel
téged magamhoz veszlek az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.”

A 12. század folyamán a korszellemnek megfelelően tovább bővült
a házasságkötés szertartása. Egyre több helyi egyháznak saját rítusa
alakult ki, emellett viszont egyre inkább nőtt az egyház igénye arra,
hogy a házasságkötést a keresztények nyilvánosan és jogszerűen kös-
sék. A jogi gondolkozásnak megfelelően III. Sándor pápa dekrétuma
értelmében megkezdődött a házassági beleegyezés, a konszenzus be-
építése a liturgiába (DH 748–750; 753–758). A 13. században sokhe-
lyütt megjelenik az a formula („most megkötött házasságotokat az
egyház nevében érvényesnek nyilvánítom”), amely nemcsak a há-
zassági kötelék létrejöttét nyilvánítja ki, hanem azt is, hogy nyugati
világban a szentségi házasságnak jogi vonatkozása is van.

Sok más különleges liturgikus szokás is kialakult a helyi egyhá-
zakban, de ezek nem lettek ismertek és általánosan elfogadottak a
nyugati egyházban. A Trentói zsinat liturgikus reformja felhasználta
ezeket a meglévő formákat, és csak korlátozott mértékben adott le-
hetőséget a helyi szokások megőrzésére. A „Tametsi” kezdetű rende-
let leginkább azt hangsúlyozta, hogy a jegyesek saját plébánosuk és
két tanú jelenlétében kötelesek a házasságot megkötni (DS 1813–1816).
A jelenlévő papnak ki kell nyilvánítani a házasság létrejöttét („Én ti-
teket összekötlek a házasságra…”), s ez a kinyilvánítást tekintik a
teo lógusok a későbbiekben a szentség formájának, vagyis a szentség-
kiszolgáltatás legfontosabb elemének.

Az V. Pál pápa idejében kiadott Rituale Romanum (1614) egységesí-
tette és leegyszerűsítette a házasságkötés liturgiáját. A házasságkötés

Helyi egyházi szokások

A Trentói zsinat
liturgikus reformja
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most már nem a szentmise keretében történik. A legfontosabb mozzanat
a konszenzus kinyilvánítása lett, de ez is csak egyetlenegy kérdés for-
májában. Fontos lett a kötelék létrejöttének kinyilvánítása, amelyhez
kapcsolódott az összefonott kezek szentelt vízzel való meghintése. Meg-
maradt a jegygyűrű megáldása és felhúzása. Az eskető pap a házas-
ságkötés előtt vagy után beszédet is mondott, de ez már nem volt a há-
zasságkötés szertartásának szerves része. Habár a házasságkötés
szertartása nem volt a mise része, a római és a magyar rituálé, sőt még
az Egyházi Törvénykönyv (1917-es CIC, 1101.k) is előírta, hogy a szer-
tartást előzze meg, vagy kövesse nászmise (Missa pro sponso et sponsa),
és ezen misén a pap áldja meg az új házasokat. A Trentói zsinat után
megváltozott ugyan a házasságkötés rítusa, de a nászmise szövege a
régi maradt. A tridenti rítus továbbra is a Sacramentarium Grego rianum -
ban található orációkat és a szentírási olvasmányokat (Ef 5,22–23; Mt
19,3–6) használta. Magyarországon alig forgatták a Rituale Roma nu mot,
mivel szinte minden egy házmegyének megvolt a maga külön rituá-
léja. Már a Trentói zsinat liturgikus reformja is engedélyezte a helyi szo-
kások megőrzését. Ez adott lehetőséget arra, hogy Magyarországon
mindmáig megmaradt a keresztre történő eskütétel szokása.

A házasságkötés szertartásának legújabb formája 1969-ben jelent
meg. A II. Vatikánum liturgikus konstitúciója előírta, hogy a házas-
ságkötés szertartását át kell dolgozni, hogy minél gazdagabbá le-
gyen, a szentség kegyelmét világosabban jelezze, és a házastársak
kötelességeit nyomatékosabban hangsúlyozza (SC 77).

Már a szertartáskönyv szerkezetéből is kiderül, hogy a házasság-
kötés újra a szentmise keretében történik. A szentmise nélküli szer-
tartást csak meghatározott körülmények között szabad választani. Ezt
már a liturgikus konstitúció is előírja (SC 78). A házasság jelzi és meg-
valósítja Krisztus és az egyház misztérium jellegű kapcsolatát. Illő
tehát, hogy a szentmiséhez, a húsvéti misztérium megünnepléséhez
csatlakozzék ennek a kapcsolatnak a kezdete, hiszen az Eu cha risz-
tiában valósul meg az Újszövetség emlékezete, amelyben Krisztus
egyszer s mindenkorra egyesült az egyházzal, szeretett jegyesével
(vö. LG 6). „Az új és örök szövetség ezen áldozatában találják meg
a keresztény házastársak a forrást, amelyből házassági szövetségük
fakad, benne találják meg a mintaképet, és belőle merítik az életet”
(Familiaris consortio, 53). A hivatalos római szertartáskönyv a püs-
pöki konferenciáknak engedélyt adott arra, hogy a házas ságkötés-
nek olyan szertartását dolgozzák ki, amely a hely és a nép szokásai-
 nak megfelel. Ezt az Apostoli Szentszék hagyja jóvá.

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1990. március 19-én tette
közé „A házasságkötés szertartásának rendje” második hivatalos
kiadását, amely 2006. advent I. vasárnapjától kötelezően érvénybe
lépett. A magyar szertartáskönyv függelékben közli az ökumenikus
szertartások rendjét is, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa dolgozott
ki és fogadott el 2001-ben.

Rituale Romanum

A II. Vatikáni zsinat
liturgikus konstitúciója

„A házasságkötés
szertartásának rendje”

második hivatalos
kiadása
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