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TÁJÉKOZTATÓ HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL 

 

A gyulai Nádi Boldogasszony templomban minden jegyespárt szívesen fogadunk, akik 

házasságukat itt szeretnék megkötni. 

 

A HÁZASSÁGKÖTÉS HELYE 

A házasságkötéshez a lakóhely (katolikus fél) szerinti illetékes plébánián kell bejelentkezni 

legalább 6 hónappal a házasságkötés időpontja előtt. 

 

Gyulai plébániára: 

- Gyula, Gyulavári, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Kötegyán, Biharugra, Körösnagyharsány, 

Méhkerék, Újszalonta Zsadány, Geszt, Mezőgyán településekről, amelyek a gyulai plébániához 

tartoznak. 

- Más települések esetén keresse fel a katolikus fél, vagy az egyik katolikus fél a lakóhelye 

szerinti plébániát, ahol be kell jelentkezni házasságkötésre és közölni kell, ha másutt – például 

Gyulán – kívánják azt megkötni. 

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

1.) Jegyesek keresztlevele – nem tévesztendő össze a keresztelési emléklappal, mely az esküvő 

szempontjából nem bizonyító erejű. 

Az esküvő időpontjától számítva 6 hónapnál nem régebbi keresztlevelet kell kikérni, illetve 

bemutatni. Ezt a keresztelés helyén illetékes plébániától kell a házasságkötés céljával 

beszerezni. 

 

2. a) Házassági elbocsátó (engedély). Akik nem a gyulai plébánia területén laknak, de itt 

szeretnének házasságot kötni, a lakóhely szerint illetékes plébániától kell kérni, ahová már 

előzőleg bejelentkeztek, és jelezték, hogy Gyulán kívánják azt megkötni. 

 

2. b) Akik a gyulai plébánia területén laknak, de nem itt kívánnak házasságot kötni, nekik is itt 

kell bejelentkezni házasságkötésre, és jelezniük kell, hogy hol kívánják azt megkötni. 

Az esetleges engedélyek beszerzése, a felkészítés itt történik, és innen kapják meg az elbocsátót, 

mellyel a jelzett plébánián jogilag érvényesen kötnek házasságot. 
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3.) Igazolás a jegyesoktatásról, ha az nem Gyulán történt. 

4.) Nyilatkozat (katolikus fél) 

 

KI KÖTHET HÁZASSÁGOT? 

Az a férfi és nő, akik szabad állapotúak. Ha az egyik fél más vallású vagy kereszteletlen, az 

nem jelent problémát, de neki is szabad állapotúnak kell lenni. A jelentkezéskor megvizsgálja 

az ügyet az illetékes plébános, és jelzi, hogy rendben megköthető-e a házasság, vagy nem. 

 

JEGYESOKTATÁS 

- Ez a felkészülés lényegi része. Megismerhetik a Katolikus Egyházunk tanítását, a házasság 

igazi boldogságáról kapnak tanítást. Orvos, nőgyógyász, nagycsaládos hívek bevonásával 

történik az oktatás. 

- Ha itt készülnek föl, de másutt kívánnak házasságot kötni, ahhoz igazolást adunk ki. Esetleg 

más papnál is elvégezhetik az oktatást, arról igazolást kell kérni. 

 

A SZERTARTÁS KELLÉKEI  

A templom díszítéséért: oltárra fehér virág, padokra szakemberrel készített szalag díszítésért 

nem kell fizetni. 

Ha valaki virágkötőt szeretne felkérni, arra is van lehetőség, de ezt előre közölni kell, a 

virágkötő a sekrestyéssel időpontot egyeztet. A kántor olyan darabokat nem játszhat, melyek 

nem összeegyeztethetők a szentségi házassággal, pl. a nászinduló – mivel a darab válással 

végződik – ezért ez itt tilos. A kántorral csak akkor kell külön beszélni, ha valaki szólóéneket 

szeretne, az külön díjazással kérhető. 

 

ANYAGIAK 

Az esküvő a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghatározott díjazás alapján 

történik. Ez jelenleg 40.000 forint. A templomot nem bérlik (azt ugyanis nem tudnák kifizetni), 

hanem adományt adnak. Természetesen előzetes egyeztetés alapján ingyen is lehet házasságot 

kötni. 
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ÖLTÖZKÖDÉS, FÉNYKÉPEZÉS, EGYEBEK 

- A templom a szentségkiszolgáltatás helye. Isten jelenlétét jelzi az örökmécses is. Szakrális 

tér, mely kellő tiszteletet igényel. Tehát nem lehet túl cicomázni, kocsma szintjére süllyeszteni: 

lampionok, gyertyák, temetői mécsesek nem alkalmazhatók. 

- Templomon belül virágszirom, rizs szórása balesetveszélyes, senki nem szeretné, ha a 

nagymamát combnyaktöréssel szállítanák kórházba, illetve a műemlék padokból egy év múlva 

sem lehetne teljesen kitakarítani, ezért nem megengedett. A templomon kívül mindenki azt 

szór, amit akar. 

- Egy ideje már nagyon elharapózott a menyasszonyok fedetlen vállal-háttal készített, sokszor 

mélyen, csaknem derékig kivágott esküvői ruhák divatja. A menyasszony a templomi esküvő 

alkalmával, ha ragaszkodik ehhez a stílushoz, viseljen stólát, bolerót stb. (csak a fátyol nem 

elég), amely a helyhez illendő és méltó viselet. Ugyanez vonatkozik a koszorúslányokra és a 

többi résztvevőre is. 

- A szertartáson csak egy – a jegyesek által felkért – fotós használjon fényképezőgépet, kamerát. 

A drón használata mind a templomban, mind azon kívül nem megengedett és a törvény is tiltja. 

Az önök érdekében jegyzem meg, hogy a fényképésznek szóljanak, hogy az alkalomhoz illően 

öltözzön fel. A fényképész az eskető papot 2 méterre közelítheti meg, a palástja alá nem bújhat, 

mondván, olyan szögből még senki sem készített fotót. 

 

VŐFÉLYEK, PROGRAMSZERVEZŐK, CEREMONÁRIUSOK STB. 

A fent említett személyeknek a templom bejáratáig, illetve kivonulás után van szerepük. 

A templomban az történik, amit az Egyház előírása szerint a jegyespárral megbeszéltünk, abba 

beleszólása senkinek nincs. 

 

BEVONULÁS KÉT MÓDJA 

1.) Magyar – A vőlegény vezeti az oltárhoz az arát, tehát együtt jönnek be orgonaszóra. 

2.) Amerikai – A menyasszony apja vezeti a vőlegényhez az arát (a vőlegény sátrába), ekkor 

csak a menyasszony vonul be orgonaszóra. 
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A LÉNYEG 

Először mindenki a lakóhelye szerinti plébánián jelentkezzen, utána léphet tovább. Ha mindkét 

fél katolikus, akkor tetszés szerint az egyik plébániát kell választani. Ha csak az egyik fél 

katolikus, akkor értelemszerűen az ő plébániáján kell a bejelentkezést megtenni. 

 

AMI IGAZÁN FONTOS 

Önök az Isten színe előtt kívánnak házasságot kötni, ami egy életre szól; „Holtomiglan- 

holtodiglan”. Ehhez az Isten bőséges ajándékát, kegyelmét meg fogják kapni, csak együtt kell 

vele működni. 

Kívánok boldog, kegyelmekben gazdag, hosszú házaséletet, sok-sok türelmet, derűt, és annyi 

kedves szerető gyermeket, amennyit igaz szívvel fel tudnak nevelni saját örömükre és Isten 

dicsőségére. 

Házassági évfordulójukon térjenek vissza a gyulai Nádi Boldogasszony templomba. Kerek 

évfordulók alkalmával (5, 10… 25.). Krisztus Király vasárnapján a 10 órai szentmise keretében 

Isten áldását, erősítő szeretetét kérjük Önökre. 

 

    Tisztelettel és szeretettel: 

 

         Kovács Péter 

             plébános 


