
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 
TÒA TỔNG GIÁM MỤC HUẾ              
6 Nguyễn Trường Tộ, Huế 
 

ĐƠN XIN CHUẨN NGĂN TRỞ KHÁC ĐẠO 

giữa ……………………………………., Công Giáo 

  và ……………………………………………., không Công Giáo 

Kính thưa  Đức Tổng Giám Mục, 
Con là       : ……………………………………………………..…, tín hữu Công Giáo 
Sinh ngày : …………………………………................… 
Tại            : ……………………………………………………………..................… 
Con ông   : ………………………………………………………………. 
Và Bà       : ………………………………………………………………… 
Hiện ở tại Giáo xứ    : ……………………………………………........………………. 
Xin được kết hôn với : …………........………………...........…….., không Công Giáo 
Sinh ngày : ……………………………………………………………… 
Tại            : ……………………………………………………… 
Con ông   : …………………………………………………………………. 
Và Bà       : ……………………………………………………………………… 
Hiện ở tại: …………………………………………………………...............………… 

1. Con xin thành thật hứa: 
. Sẽ sống trung thành với Đức Tin Công Giáo toàn vẹn như Hội Thánh Công Giáo dạy. 
. Sẽ cố gắng hết sức để con cái được Rửa Tội và giáo dục trong Hội Thánh Công Giáo. 
 

2. Bên không Công Giáo đã được Linh mục …………………………………………… 
thông báo cho biết những lời hứa trên đây của con. 

Vậy kính xin Đức Tổng Giám Mục chuẩn “ngăn trở khác đạo” để con được kết hôn hợp 
pháp với bên không Công Giáo. 

Làm tại …………………. ngày …... tháng …… năm ……. 
Ký tên, 

Nhận thực (ký tên và đóng dấu) 
của Linh mục …………………………………… 
Quản xứ ………………………………………… 

Ngày …… tháng ……. năm ……….. 
 

 

 



“HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO” 

LỜI TUYÊN BỐ 
(BÊN CÔNG GIÁO) 

 

của ………………………………………………………………………… 

để thành hôn với …………………………………………………………... 

 

Tôi tên là: ………………………………………………, tín hữu Công Giáo,  

xin chân thành tuyên bố: 

 

1. Tôi tự do ưng thuận kết hôn với: ………………………………………................... 

2. Tôi chấp nhận hôn nhân “một vợ một chồng”. 

3. Tôi chấp nhận hôn nhân “không thể phân ly”. 

4. Tôi sẽ trung thành với Đức Tin Công Giáo toàn vẹn như Hội Thánh Công Giáo dạy 

5. Tôi sẽ tôn trọng tín ngưỡng của bên  không Công Giáo. 

6. Tôi chấp nhận sinh con cái và giáo dục con cái nên người. 

7. Tôi sẽ cố gắng hết sức để con cái tôi được Rửa Tội và được giáo dục trong Giáo Hội 

Công Giáo. 

 

Làm tại ….……………… ngày …… tháng …… năm ……… 

 Ký tên, 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Bị chú: Linh mục có thẩm quyền phải giải thích LỜI TUYÊN BỐ này cho đương sự  

             và nghe đương sự tuyên bố "bằng miệng" trước khi nộp. 



“HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO” 

LỜI TUYÊN BỐ 
(BÊN KHÔNG CÔNG GIÁO) 

 

của …………………………………………………………………… 

để thành hôn với ……………………………….…………………... 

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………. 

theo Đạo: …………………………………………………………………. 

xin chân thành tuyên bố : 

 

1. Tôi tự do ưng thuận kết hôn với: 

…………………………………................... 

2. Tôi chấp nhận hôn nhân “một vợ một chồng”. 

3. Tôi chấp nhận hôn nhân “không thể phân ly”. 

4. Tôi sẽ tôn trọng tín ngưỡng của bên Công  Giáo. 

5. Tôi chấp nhận sinh con cái và giáo dục con cái nên người. 

6. Tôi biết rõ: Bên công giáo hứa sẽ cố gắng hết sức để con cái được Rửa Tội 

và được giáo dục trong Giáo Hội Công Giáo. 

 

Làm tại ……………………… ngày …… tháng …… năm ……… 

                    Ký tên, 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Bị chú: Linh mục có thẩm quyền phải giải thích LỜI TUYÊN BỐ này cho đương sự  

             và nghe đương sự tuyên bố "bằng miệng" trước khi nộp. 


