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RITUS PENGESAHAN PERKAWINAN 
 

Ritus Pengesahan (Covaladatio) di bawah ini digunakan bila ada suami-istri yang mau 

membereskan perkawinannya di hadapan Gereja, sehingga perkawinan itu menjadi 

sah juga menurut hukum Gereja. Dalam ritus ini, janji perkawinan harus disahkan 

secara gerejawi di hadapan imam dan dua saksi. 

Imam memberi salam kepada suami-istri, para saksi dan hadirin lainnya. Kemudian ia 

menyampaikan Kata Pembuka, misalnya: 

 
I  Bapak dan Ibu,  

maksud pertemuan kita ini ialah  
untuk meresmikan perkawinan Bapak dan Ibu  
menurut hukum Gereja Katolik  
[untuk itu kami telah memperoleh  
dispensasi Bapak Uskup].  
Hendaknya Bapak dan Ibu  
menyadari kehadiran Tuhan  
dan dalam hati mengikuti doa  
yang akan kami panjatkan ini. 

 

Kemudian menyusul Doa Pembuka: 

I  Marilah kita berdoa:  
Tuhan, Allah kami,  
Bapak N... dan Ibu N... ini menghadap Engkau.  
Di hadirat-Mu mereka ingin meresmikan perkawinan  
menurut Hukum Gereja.  
Sudilah memberkati mereka, ya Bapa yang mahakasih.  
Semoga cinta-Mu selalu nyata  
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dalam hidup mereka sebagai suami-istri.  
Semoga mereka hidup rukun  
dengan saling memperhatikan,  
saling menghargai dan saling membahagiakan.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin. 
 
Selanjutnya dibacakan kutipan Kitab Suci. Dapat dipilih dari Lampiran I. sesudah 

bacaan, Imam dapat memberikan homili singkat. 

Sesudah Homili dilakukan pembaruan janji perkawinan. Imam memulainya dengan 

berkata, misalnya: 

I  Di hadirat Allah yang mahakuasa,  
di hadapan kami yang mewakili Gereja,  
dan di hadapan kedua saksi ini,  
hendaknya sekarang  
Bapak dan Ibu membarui janji perkawinan. 

 

Suami dan istri berdiri, saling memandang dan berjabat tangan, seraya mengucapkan 

janji perkawinan berikut: 

 

Suami mengucapkan: 

Di hadapan imam dan para saksi,  
saya, N..., suamimu  
membarui janji perkawinan saya  
denganmu, N..., istriku.  
Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang  
dan saya mau mengasihi dan menghormatimu  
sepanjang hidup.  
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Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
 

Istri mengucapkan: 

Di hadapan imam dan para saksi,  
saya, N..., istrimu  
membarui janji perkawinan saya  
denganmu, N..., suamiku.  
Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang  
dan saya mau mengasihi dan menghormatimu  
sepanjang hidup.  
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

 

Kemudian Imam meneguhkan pembaruan janjii perkawinan ini dengan berkata: 

I Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi,  
saya menegaskan  
bahwa perkawinan Bapak N... dan Ibu N...  

sekarang diakui oleh Gereja sebagai perkawinan Katolik.  
[Jika perlu diucapkan juga:  
Saya menegaskan pula bahwa anak-anak Bapak dan Ibu  
yang telah lahir diakui pula sebagai  
anak-anak yang lahir dari perkawinan Katolik.]  
Semoga Sakramen ini menjadi bagi Bapak dan Ibu  
sumber kekuatan dan kebahagiaan.  
Yang telah dipersatukan Allah  
janganlah diceraikan manusia.  
Marilah memuji Tuhan. 

U  Syukur kepada Allah. 
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Kemudian Imam mengucapkan Doa Berkat bagi suami-istri: 

I  Marilah kita berdoa. (hening)  

Tuhan, Allah yang mahakuasa,  
kami memohon berkat-Mu  
bagi Bapak N... dan Ibu N... ini,  
yang baru saja memperbarui janji perkawinan  
di hadirat-Mu.  
Semoga cinta kasih mereka berkembang terus,  
agar hidup mereka tetap bahagia.  
Semoga Engkau melindungi mereka terhadap kesepian,  
kekecewaan, dan segala malapetaka.  
Semoga mereka menghayati iman dengan teguh  
dan mewariskannya kepada anak-anak mereka.  
Semoga mereka menepati janji perkawinan  
dan tetap saling setia.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin. 
 

Ritus Pengesahan ini diakhiri dengan doa Tuhan. 

I  Marilah kita panjatkan doa  
yang diajarkan oleh Yesus sendiri. 

I  Bapa kami yang ada di surga ... 
 


