
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 
GIÁO XỨ.......................... 

 
BẢN KHAI TRƯỚC KHI THÀNH HÔN 

 
Tôi xin thề trước mặt Thiên Chúa, tôi khai những điều sau đây là sự thật, 
có linh mục...............................................................chứng nhận: 
 

1. Tôi tên là: ............................................................................................. 
Tên thánh ............................................................................................... 
Họ và tên................................................................................................. 
Con ông ................................................................................................. 
Và bà ..................................................................................................... 
Sinh ngày ..............tháng......năm .............. tại ...................................... 
Rửa tội ngày ..........tháng......năm .............. tại ...................................... 
Thêm sức ngày ..........tháng......năm .............. tại .................................. 
Hiện ở tại ................................................................................................ 

2. Có ở chỗ nào ngoài giáo phận trong vòng 6 tháng sau khi đã được: 
- 14 tuổi trọn (bên nam) không ? ................. 
- 12 tuổi trọn (bên nữ) không ? .................... 

3. Có lãnh nhận phép hôn phối trước mặt Hội Thánh chưa ? 
- Có đính hôn với ai bao giờ chưa ? ...................................... 
- Nếu có tại sao lại huỷ bỏ .................................................... 

4. Bây giờ, muốn thành hôn với: 
Tên thánh, Họ và tên.............................................................................. 
Con ông ................................................................................................. 
Và bà ..................................................................................................... 
Sinh ngày ..............tháng......năm .............. tại ..................................... 
Rửa tội ngày ..........tháng......năm .............. tại ..................................... 
Thêm sức ngày ..........tháng......năm .............. tại ................................. 
Hiện ở tại .............................................................................................. 

 
5. Có suy nghĩ tìm hiểu nhau không ? 

- thời gian quen biết: ............................................................ 
 

6. Có điều gì ngăn trở không cho bí tích hôn phối KHÔNG THÀNH 
không ? (tuổi, khác đạo, bất lực, .........) và KHÔNG NÊN (ví dụ: 
nghiện ngập, bệnh tật ) không ? ............................................................ 

7. Có hoàn toàn TỰ DO và ƯNG THUẬN kết hôn không ?..................... 
- có ai ép buộc kết hôn trực tiếp hay gián tiếp không ?.......................... 



8. Có biết người sắp kết bạn có tự do và ưng thuận không ? .................... 
Cha mẹ (gia đình) 2 bên có biết và đồng ý không ? ............................ 
Lý do cha mẹ (gia đình) không biết, hoặc biết mà không đồng ý 
................................................................................................................ 

9. Có HIỂU BIẾT và CHẤP NHẬN mục đích và những đặc tính thiết yếu 
của hôn nhân công giáo không ? ..................  

Ghi lại 2 mục đích của hôn nhân Kitô giáo: 
1) ........................................................................................................ 
2) ........................................................................................................ 
Ghi lại hai đặc tính của hôn nhân công giáo: 
1) ....................................................................................................... 
2) ....................................................................................................... 

10. Có hiểu biết trách nhiệm và quyền lợi của người chồng, người vợ, 
người cha, người mẹ không ?  
................................................................................................................. 

11. Sẽ cử hành bí tích hôn phối: 
vào lúc........giờ ....... ngày .......tháng ........năm ............. 
tại nhà thờ ....................................................................... 

12. Có điều gì cần trình bày nữa không ?..................................................... 
 

Tôi xin xác nhận và ký tên dưới đây để minh định những điều khai trên là do 
chính tay tôi viết và có đọc lại1. 

Làm tại..........................., ngày ........ tháng .......... năm ........... 
 Ký tên 
 (Ghi rõ tên thánh, họ và tên ) 
 
 
 
 
 
LINH MỤC CHỨNG LỜI KHAI 
( Ghi rõ tên thánh, họ và tên, chức vụ) 

                                                
1

 Linh mục Quản xứ thi hành kịp thời trước khi chứng hôn theo Giáo Luật 1066 - 1067 
 


