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TATA PERAYAAN PERKAWINAN 
UNTUK MEMPELAI KATOLIK 

DENGAN MEMPELAI KATEKUMEN 
ATAU TIDAK DIBAPTIS 

 
Tata perayaan ini dipakai untuk perkawinan antara seorang mempelai Katolik dengan 
seorang mempelai katekumen atau yang tidak dibaptis. Tempat perayaan ini dapat 
dilangsungkan di dalam gedung gereja atau tempat lain yang pantas. Perayaan ini 
dapat dipimpin oleh seorang Imam atau Diakon, atau juga Pelayan Awam yang 
mendapat delegasi dari Uskup atau Ordinarius setempat atau Pastor Paroki untuk 
melayani dan memberkati perkawinan atas nama Gereja. Jika dipimpin Pelayan Awam, 
maka tata perayaan yang sama dapat dipakai, namun dengan beberapa perubahan 
pada Berkat untuk Mempelai. Pemimpin awam sepantasnya mengenakan busana 
khusus untuk tugas pelayanan ini, atau busana yang telah diizinkan Uskup. 
 
RITUS PEMBUKA 
 
Ketika tiba waktunya, Imam yang telah siap dengan mengenakan alba dan stola atau 
juga dengan pluviale; atau Diakon dengan alba, stola, dan dalmatik; atau Pelayan 
Awam dengan busana litugisnya, yang berwarna putih atau warna pesta lainnya, 
bersama putra/putri altar menuju ke pintu utama gereja atau tempat tertentu. Lalu 
menerima calon mempelai dan menyapa mereka dengan ramah. Sesudah itu ia 
bersama para putra altar, diikuti oleh calon mempelai, para saksi dan semua yang 
hadir menuju ke tempat duduk yang sudak tersedia. 
Pilihan tata cara “Penyambutan Mempelai” dan “Perarakan” dapat dilihat pada nomor 
142-149 dalam buku ini. 
Jika Imam/Diakon yang memimpin, maka tata cara “Tanda Salib” dan “Salam” dapat 
dilihat pada nomor 150-151. Jika Pelayan Awam yang memimpin, ikutilah tata cara 
nomor 202. 
Kemudian Pemimpin (P=Imam, Diakon, Pelayan Awam) menyampaikan pengantar 
kepada mempelai dan Umat agar mempersiapkan diri untuk merayakan perkawinan, 
dengan ungkapan berikut ini atau ungkapan lain yang serupa: 
  



2 
 

P Saudara N... dan saudari N...,  
bersama dengan orang tua, sanak saudara,  
para sahabat kalian semua,  
Gereja ikut bergembira  
dan menerima kalian berdua dengan senang hati,  
pada saat penuh arti dalam hidupmu.  
Allah adalah sumber kasih dan kesetiaan  
bagi orang beriman  
sebab Allah adalah Sang Kasih itu sendiri.  
Oleh karena itu,  
dengarkanlah Sabda-Nya dengan penuh perhatian.  
Semua Ia mengulurkan tangan dari surga  
dan menjaga kalian berdua,  
serta menganugerahi  
dan memenuhi semua permohonan  
seperti yang kalian harapkan. 

 
Tetapi jika situasi ternyata tidak mendukung, Ritus Pembuka di atas dapat dihilangkan, 
sehingga perayaan Perkawinan dapat langsung diawali dengan Liturgi Sabda. 
 
LITURGI SABDA 
Liturgi Sabda dilaksanakan seperti biasanya; dengan teks yang tersedia pada  nomor 
92 atau teks lain dari bacaan-bacaan yang tersedia dalam Lampiran I, nomor 305-348. 
Dapat diwartakan satu atau dua bacaan. Jika dianggap lebih baik, boleh hanya satu 
bacaan. Setidaknya salah satu dari dua bacaan itu secara khusus berbicara tentang 
Perkawinan. 
Bila dipimpin Pelayanan Awam, bacaan Injil diawali dengan: 
 
PA  Saudara-saudari,  
   marilah mendengarkan Sabda Injil suci menurut N... 
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Setelah membacakan Injil, Imam/Diakon menyampaikan homili yang bersumber dari 
bacaan atau teks liturgis yang diunakan dalam perayaan in. Ia hendaknya menjelaskan 
misteri Perkawinan Kristiani, martabat cinta pasangan suami-istri, rahmat sakramen 
ini, dan kewajiban mereka, serta perlu mengaitkannya dengan situasi nyata dari 
mempelai dan keadaan zaman Jika Pelayan Awam yang memimpin, sepantasnya ia 
memberi khotbah atau membacakan homili yang telah disetujui oleh Uskup atau 
Pastor Paroki. 
 
PERAYAAN PERKAWINAN 
Kalau dalam perayaan ini ada dua pasang mempelai atau ebih, Pernyataan Mempelai, 
Kesepakatan Perkawinan, dan Penerimaan Kesepakatan Perkawinan itu sendiri 
dilaksanakan oleh/untuk masing-masing pasangan, yang satu sesudah yang lain. Ritus-
ritus lain, termasuk Berkat untuk Mempelai, dilaksanakan satu kali untuk semua 
pasangan sekaligus. 
 
MOHON RESTU 
Sebelum melangsungkan Perayaan Perkawinan, kedua mempelai mohon restu pada 
orang tua dengan cara yang sesuai dengan adat setempat. Acara ini dapat juga 
dilaksanakan sesudan Penerimaan Kesepakatan Perkawinan, yakni pada bagian Ritus 
Pelengkap, nomor 274. 
 
P  N... dan N...,  

sebelum perayaan perkawinan Gereja kita laksanakan,  
kami persilakan kalian berdua  
terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian  
untuk mohon restu bagi perjalanan hidup  
yang hendak kalian awali ini. 
 

Kedua mempelai menghadap orang tua mereka. Sementara itu dapat diiringi nyanyian 
yang sesuai dengan maksud ritus ini. Bagi wilayah adat yang biasa mengisi ungkapan 
restu orang tua dengan kata-kata dan nasihat, nyanyian dapat ditiadakan. 
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PENGANTAR 
Para Saksi Perkawinan dapat berdiri mendampingi mempelai 
 
Di hadapan mempelai  yang berdiri Pemimpin menyampaikan pengantar: 
 
P  Mempelai yang berbahagia,  

kalian datang di tempat ini karena berniat  
untuk saling mengikat diri alam hidup perkawinan  
yang akan diteguhkan dengan meterai suci.  
Di hadapan pelayan Gereja dan umat beriman,  
[Pelayan Awam: Dihadapan saya,  
yang diberi kepercayaan oleh Uskup  
untuk pelayanan ini, dan di hadapan umat beriman,]  
semoga cinta kalian berdua  
diperkaya dengan berkat Tuhan,  
demi kesetiaan abadi satu sama lain.  
Semoga cinta kalian diperteguh  
demi tugas dan kewajiban selanjutnya.  
Kini saya minta kalian menyatakan niat itu  
di hadapan Gereja. 

 
PERNYATAAN MEMPELAI 
Kemudian Pemimpin menanyai Mempelai (M) tentang kehendak bebas, kesetiaan 
kesediaan menerima dan mendidik anak mereka. Masing-masing mengungkapkan 
jawaban pribadi namun diucapkan bersama-sama. 
 
P  N... dan N..., sungguhkan  

kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas  
hendak meresmikan perkawinan ini? 
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M Ya, sungguh. 
P  Selama menjalani perkawinan nanti,  

bersediakah kalian untuk saling mengasihi  
dan saling menghormati sepanjang hidup? 

M  Ya, saya bersedia. 
 
Pertanyaan berikut dapat dihilangkan jika dianggap tidak cocok dengan keadaan 
mempelai. 
 
P Bersediakah kalian  

dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak  
yang dianugerakhan Allah kepada kalian,  
dan mendidik mereka  
sesuai dengan hukum Kristus dan Gereja-Nya? 

M Ya, saya bersedia. 
 
KESEPAKATAN PERKAWINAN 
 

Cara A 
 

Janji dengan berjabat tangan 
 
Pemimpin mengajak Mempelai Laki-laki (ML) dan Mempelai Perempuan (MP) untuk 
mengungkapkan janji perkawinan. 
 
P  Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini,  

silakan kalian saling berjabat tangan kanan  
dan menyatakan kesepakatan kalian  
di hadapan Allah dan Gereja-Nya. 
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Kedua mempelai saling menghadap, berjabat tangan kanan, dan sambil bergantian 
mengucapkan janji masing-masing. 
 
ML Saya, N..., memilih engkau, N...,  

menjadi istri saya.  
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu  
dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit.  
Saya mau mengasihi dan menghormati engkau  
sepanjang hidup saya. 

MP Saya, N... , memilih engkau, N...,  
menjadi suami saya.  
Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu  
dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit.  
Saya mau mengasihi dan menghormati engkau  
sepanjang hidup saya. 

→ PENERIMAAN KESEPAKATAN PERKAWINAN 
 
Cara B 

 
Janji dalam bentuk tanya jawab. 
 
Kalau berdasarkan pertimbangan pastoral dirasakan baik, maka Pemimpin dapat 
menggunakan cara berikut: 
 
P  Kini tibalah saat pernyataan janji perkawinan.  

Saya persilakan Anda berdua  
saling berjabat tangan kanan,  
dan secara bergantian menjawab pertanyaan saya. 
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Para mempelai saling berjabat tangan dan jika memungkinkan Imam dapat 
meletakkan stola di atas tangan mereka. 
Janji perkawinan mempelai laki-laki: 
 
P  N... (nama mempelai laki-laki),  

maukah Ada menerima N.. (nama mempelai perempuan),  
menjadi istrimu  
dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya  
dalam untung dan di waktu sehat dan sakit,  
serta mau mengasihi dan menghormati dia  
sepanjang hidupmu? 

ML Ya, saya mau. 
 
Janji perkawinan mempelai perempuan. 
 
P  N... (nama mempelai perempuan),  

maukah Ada menerima N.. (nama mempelai laki-laki),  
menjadi suamimu  
dan berjanji setia mengabdikan diri kepadanya 
dalam untung dan di waktu sehat dan sakit,  
serta mau mengasihi dan menghormati dia 
sepanjang hidupmu? 

MP  Ya, saya mau. 
 
PENERIMAAN KESEPAKATAN PERKAWINAN 
 
Pemimpin menerima Janji Perkawinan mempelai, misalnya dengan salah satu rumus 
berikut: 
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A 
 

P  Semoga Tuhan memperteguh janji  
yang kalian nyatakan di hadapan Gereja  
dan berkenan melimpahkan berkat-Nya  
kepada kalian berdua.  
Yang telah dipersatukan Allah,  
janganlah diceraikan manusia. 

U  Amin. 
 
Pemimpin mengajak para hadirin memuji Allah: 

 

P  Marilah memuji Tuhan. 
U  Syukur kepada Allah 

→ RITUS PELENGKAP/DOA UMAT 
 
B 
 

P  Semoga Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub  
yang telah mempersatukan manusia pertama  
di Taman Eden,  
mengukuhkan dan memberkati perkawinan  
yang kalian laksanakan  
di hadapan Gereja dalam Kristus.  
Yang telah dipersatukan Allah,  
janganlah diceraikan manusia. 

U  Amin. 
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Pemimpin mengajak para hadirin memuji Allah: 

 

P  Marilah memuji Tuhan. 
U  Syukur kepada Allah. 

→ RITUS PELENGKAP/DOA UMAT 

 
RITUS PELENGKAP 
 
Bagian berikut ini dapat disesuaian dengan perlambangan lain dalam adat istiadat 
setempat. Ritus ini tidakperlu diiringi nyanyian. 
 
PEMBERKATAN DAN PENGENAAN CINCIN                          Umat duduk 

 
Pemimpin yang Imam/Diakon memberkati cincin kedua mempelai, misalnya dengan 
salah satu berkat berikut. Pemimpin yang seorang Pelayan Awam melakukannya 
dengan tangan terkatup, tidak memberi berkat dengan Tanda Salib seperti 
Imam/Diakon. 
 

Cara A 
 

P  Semoga Tuhan memberkati † kedua cincin in,  
yang akan kalia kenakan satu sama lain  
sebagai tanda cinta dan kesetiaan. 

U  Amin. 
 
Pemimpin dapat memerciki dengan air suci. Kemudian mempersilakan mempelai 
untuk secara bergantian mengambil cincin pesangannya dan mengenakan cincin itu 
kepada pasangannya. 
 
ML  N...,  terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku.  

(jika mempelai Katolik ditambahkan:)  
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Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
MP  N..., terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku.  

(jika mempelai Katolik ditambahkan:)  

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
 

Setelah kedua mempelai saling mengenakan cincin, seluruh Umat dapat menyanyikan 
madah pujian kepada Allah. Jika dikehendaki dan sesuai dengan adat istiadat, maka 
mempelai dapa bertukar tempat. 
 

→ PEMBUKAAN KERUDUNG 
 
Cara B 
 

Pemimpin yang Imam/Diakon memberkati cincin-cincin dan kemudian memerciki 
cincin-cincin itu dengan air suci. Namun, Pemimpin yang seorang Pelayan Awam 
melakukannya dengan tangan terkatup, tidak memberi berkat dengan Tanda Salib 
seperti Imam/Diakon: 
 
P  Ya Tuhan, berkatilah † kedua cincin ini.  

Semoga kedua mempelai yang mengenakannya  
tetap bersatu dalam kesetiaan;  
tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu;  
saling mengasihi dan menghormati.  
Semoga mereka selalu hidup  
dalam cinta kasih satu sama lain.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

 
Atau: 
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P  Ya Tuhan  
berkatilah † dan kuduskanlah hamba-hamba-Mu  
dalam cinta kasih mereka.  
Semoga kedua cincin ini,  
menjadi tanda kesetiaan bagi mereka  
dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

 
Pemimpin dapat memerciki cincin-cincin dengan air suci. 
Lalu Pemimpin menyerahkan cincin mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki 
sambil berkata: 
 
P  N... (nama mempelai laki-laki),  

kenakanlah cincin ini pada jari istrimu  
sebagai lambang cinta dan kesetiaan 

 
Mempelai laki-laki mengenakan cincin pada jari manis tangan kanan mempelai 

perempuan. 

 
ML N ... (nama mempelai perempuan),  

terimalah cincin ini sebagai lambang  
cintaku dan kesetiaanku kepadamu.  
(jika mempelai Katolik ditambahkan:)  
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
 

Pemimpin menyerahkan cincin mempelai perempuan kepada mempelai perempuan 
sambil berkata: 
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P  N... (nama mempelai perempuan),  
kenakanlah cincin ini pada jari suamimu  
sebagai lambang cinta dan kesetiaan 

 
Mempelai perempuan mengenakan cincin pada jari manis tangan kanan mempelai 
laki-laki. 
 
ML N... (nama mempelai laki-laki),  

terimalah cincin ini sebagai lambang  
cintaku dan kesetiaanku kepadamu.  
(jika mempelai Katolik ditambahkan:)  

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
 

Setelah kedua mempelai saling mengenakan cincin, seluruh Umat dapat menyanyikan 
madah pujian kepada Allah. Jika dikehendaki dan sesuai dengan adat istiadat, maka 
mempelai dapat bertukar tempat. 
 

→ PEMBUKAAN KERUDUNG/DOA UMAT 
 
 
Bagian-bagian di bawah ini dapat ditiadakan jika dianggap tidak perlu. 
 
PEMBUKAAN KERUDUNG                   Umat duduk 
 
Pada waktu mempelai laki-laki membuka kerudung mempelai perempuan, Pemimpin 
dapat berkata: 
 
P  Semoga kalian berdua selalu memandang  

dengan wajah penuh cinta.  
Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua  
yang diresmikan dalam perayaan ini  
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menjadi sumber kebahagiaan sejati. 
 

PENYERAHAN KITAB SUCI, SALIB, DAN ROSARIO 
Pemimpin yang Imam/Diakon memberkati Kitab Suci, Salib, dan Rosario, kemudian 
orang tua kedua mempelai menyerahkannya kepada kedua mempelai. Namun 
Pemimpin yang Pelayan Awam langsung mempersilakan kedua orang tua untuk 
menyerahkannya kepada mempelai. 
 
OT Anak-anak yang terkasih,  

terimalah Kitab Suci, dan Rosario ini  
sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan,  
Baik dalam suka maupun duka,  
pergunakanlah semua ini dengan semestinya.  
Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian.  
Doa kami pun selalu menyertai kalian. 

M  Terima kasih. 
 
Jika diharapkan oleh keluarga dan belim dilakukan, sekarang kedua mempelai dapat 
memberi kesempatan untuk mohon dioa restu dan berkat kepada orang tua mereka. 
 
Kemudian seluruh umat dapat melambungkan Madah atau lagu pujian. 
 
DOA UMAT 
 
Kemudian dipanjatkan Doa Umat 
 
Sesudah permohonan-permohonan, Pemimpin melanjutkan dengan kata-kata berikut 
ini atau yang serupa: 
 
P Marilah kita berseru kepada Allah Bapa,  

yang menghendaki putra-putri-Nya  
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sehati sejiwa dalam cinta,  
dengan doa dari keluarga Allah,  
yang telah dipanjatkan oleh Tuhan Yesus Kristus  
kepada kita. 
 

Semua berdoa bersama: 

 
Bapa kami yang ada di surga,  
Dimuliakanlah nama-Mu.  
Datanglah Kerajaan-Mu  
di atas bumi seperti di dalam surga.  
Berilah kami rezeki pada hari ini.  
Dan ampunilah kesalahan kami,  
seperti kami pun mengampuni  
yang bersalah kepada kami.  
Dan janganlah masukkan kami  
ke dalam pencobaan;  
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 

 
BERKAT UNTUK MEMPELAI         Umat berdiri, mempelai berlutut 
Menurut kebiasaan, “Berkat untuk Mempelai” dinyatakan di hadapan kedua 
mempelai. Tetapi berdasarkan pertimbangan situasi lingkungan, dapatlah dihilangkan 
dan diganti dengan doa seperti yang tersedia pada nomor 279-280 di bawah ini. 
Bila mungkin para mempelai berlutut di tempatnya. Sambil mengatupkan tangan 
Pemimpin memberi pengantar dan mengajak semua untuk hening sejenak. 
 
P  Saudara-saudari terkasih,  

marilah kita berdoa dengan rendah hati  
supaya Tuhan berkenan  
mencurahkan berkat dan rahmat-Nya  
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atas kedua mempelai ini  
yang telah menikah dalam Kristus.  
Mereka sudah dipersatukan  
dalam ikatan perjanjian suci.   
Semoga mereka bersatu pada dalam cinta kasih. 

 

Atau: 

 
P  Saudara-saudari terkasih,  

marilah kita berdoa untuk mempelai ini  
dan bohon berkat Allah bagi mereka.  
Semoga Alah mencurahkan rahmat-Nya  
dengan murah hati. 

 
Semua berdoa dalam hati sejenak 
 
Jika pemimpinya adalah Imam/Diakon, ia berdiri menghadap kedua mempelai dan 
dengan tangan terentang ke aras mereka, ia melanjutkan: 
 
I/D  Bapa yang kudus, Pencipta alam semesta,  

Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan  
menurut citra-Mu,  
dan Engkau berkehendak  
memberkati kesatuan mereka.  
Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putri-Mu ini,  
yang hari ini saling mempersatukan diri  
dengan ikatan perjanjian Perkawinan. 
Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah  
ke atas kedua mempelai ini,  
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N... dan pendamping hidupnya, N...  
Dan nyalakanlah hati mereka  
dengan kekuatan Roh Kudus-Mu,  
supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih,  
mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup  
[dan menjadi orang tua yang kuat  
dalam kebajikan-kebajikan]. 
Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan,  
dan mencari Engkau dalam penderitaan.  
Semoga mereka bergembira  
karena penghiburan-Mu dalam kesusahan,  
dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan.  
Semoga mereka selalu hidup  
dalam kesejahteraan dan kedamaian,  
dan mencapai kebahagiaan dalam Kerajaan-Mu,  
bersama semua sanak saudara dan sahabat  
yang hadir di sini. 
Dengan pengantaraan Kistus, Tuhan kami. 

U  Umat 
→ RITUS PENUTUP 

 

Jika pemimpinnya adalah Pelayan Awam, maka dengan tangan terungkup ia berkata: 

 
PA  Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah,  

Pencipta dan Penyelenggara manusia turun-menurun,  
Engkau telah mewariskan citra sejati cinta kasih-Mu  
Dalam persekutua hidup laki-laki dan perempuan. 
Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah  
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ke atas kedua mempelai ini,  
N... dan pendamping hidupnya N...  
Dan nyalakanlah hati mereka  
dengan kekuatan Roh Kudus-Mu,  
supaya dengan saling menghayati kurnia cinta kasih,  
mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup  
[dan menjadi orang tua yang kuat  
dalam kebajikan-kebajikan]. 
Semoga mereka memuji Engkau dalam kegembiraan,  
dan mencari Engkau dalam penderitaan.  
Semoga mereka bergembira  
karena pengiburan-Mu dalam kesusahan,  
dan karena bantuan-Mu di saat mereka perlukan.  
Semoga mereka selalu hidup  
dalam kesejahteraan dan kedamaian,  
dan mencapai kebahagiaan dalam Kerajaan-Mu,  
bersama semua sanak saudara dan sahabat  
yang hadir di sini. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin. 
→ RITUS PENUTUP 

 
Kalau karena sesuatu atau lain hal, “Berkat untuk Mempelai” dihilangkan, maka doa 
berikut ini diucapkan Pemimpin: 
 
P  Dengarlah, ya Tuhan,  

doa-doa permohonan kami.  
Engkau menghendaki  
laki-laki dan perempuan dipersatukan  
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demi kehidupan dan pengembangan  
keturunan manusia.  
Dengan bantuan-Mu,  
peliharalah dan lindungilah selalu ikatan ini  
yang Engkau sendiri telah tetapkan.  
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U  Amin. 
 
RITUS PENUTUP 
 
Pada saat ini dapat diadakan acara yang sesuai dengan adat setempat sebagai bentuk 
amanat pengutusan. 
 
BERKAT DAN PENGUTUSAN                   Umat berdiri 
 
Kemudian Pemimpin yang Imam/Diakon memberkati Umat dengan berkata: 

 
I/D  Saudara-saudari,  

semoga Allah yang Mahakuasa  
memberkati Anda semua,  
† Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

U  Amin. 
I/D  Dengan ini pemberkatan perkawinan sudah selesai.  

Marilah kita mewartakan kebaikan Tuhan. 
U  Syukur kepada Allah. 
 
Kalau Pemimpinnya adalah Pelayan Awam, ia dapat menutup perayaan dengan 
mengucapkan kata-kata ini sambil membuat Tanda Salib pada diri sendiri. 
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PA  Semoga dalam menghayati iman,  
Allah Bapa memenuhi kita  
dengan kegembiraan dan harapan.  
Semoga damai Kristus bergema di dalam hati kita.  
Semoga Roh Kudus mencurahkan anugerah-Nya  
ke dalam hati kita semua. 

U  Amin. 
PA Dengan ini pemberkatan perkawinan sudah selesai.  

Marilah kita mewartakan kebaikan Tuhan. 
U  Syukur kepada Allah. 
 
Perayaan diakhiri dengan nyanyian yang sesuai. 
Seusai perayaan, para Saksi dan Pemimpin menandatangani akta Perkawinan. 
Penandatanganan dapat dilaksanakan di sakristi atau di depan umat; namun jangan 
dilakukan di atas altar. 


