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I- BÍ TÍCH RỬA TỘI 

Điều 876:  

“Lời tuyên bố của một nhân chứng đáng tin cậy hay lời thề của 
chính người đã được rửa tội, nếu họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội ở 
tuổi lớn khôn, đủ để làm bằng”. 

Khi bị thất lạc, không nhớ nơi đã rửa tội, không ghi vào sổ rửa 
tội, ghi chép không rõ ràng hoặc sai sót các chi tiết quan trọng và cần 
thiết: 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc rửa tội là nhi đồng: chỉ cần một nhân 
chứng đáng tin cậy. 

- Trƣờng hợp ngƣời đƣợc rửa tội đã biết xử dụng trí khôn: cần 
một nhân chứng đáng tin cậy hoặc lời thề của chính đƣơng sự. 

II- BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Điều 894: 

“Để chứng minh việc ban bí tích Thêm Sức, phải tuân giữ những 
quy định của điều 876”. 



GIÁO LUẬT 

- Điều này có nghĩa là, việc chứng minh một ngƣời đã lãnh nhận 
Bí tích thêm sức thì cũng tƣơng tự nhƣ Bí tích rửa tội. 

III-  CUNG HIẾN HAY LÀM PHÉP NHÀ THỜ 

Dù là nhà thờ đƣợc cung hiến hay làm phép, “Sau khi đã cung 
hiến hay làm phép nhà thờ, cũng nhƣ sau khi đã làm phép nghĩa địa, 
phải soạn thảo một chứng thƣ về việc ấy, một bản đƣợc lƣu giữ tại 
Toà Giám Mục và một bản khác tại văn khố của nhà thờ1. 

Cách riêng, đối với nhà thờ đƣợc cung hiến thì văn kiện cung 
hiến nhà thờ phải làm thành hai bản, mang chữ ký của Giám Mục, 
của vị coi sóc nhà thờ và của đại diện cộng đoàn địa phƣơng: một 
bản sẽ lƣu trữ trong văn khố Tòa Giám Mục, và một bản để trong văn 
khố nhà thờ cung hiến .  

- Nơi nào có đặt hài cốt các Thánh, thì phải làm thêm một bản 
thứ ba và đặt trong hộp hài cốt vào lúc thuận tiện.  

- Trong văn kiện phải ghi ngày tháng năm cung hiến nhà thờ, tên 
Giám Mục cử hành nghi lễ, tƣớc hiệu nhà thờ, và cũng nhƣ nếu có, 
tên các Tử đạo hay các Thánh có hài cốt đặt dƣới bàn thờ.  

- Ngoài ra, tìm một chỗ nào xứng hợp trong nhà thờ và đặt bảng 
ghi ngày tháng năm cung hiến, tƣớc hiệu nhà thờ và tên Giám Mục 
cử hành nghi lễ2. 

- Nếu nhà thờ nào chƣa đƣợc cấp chứng thƣ cung hiến hay làm 
phép, thì trình với Đức Giám Mục giáo phận để đƣợc cấp “chứng 
thư xác nhận việc đã được cung hiến hay làm phép” theo quy định 
của giáo luật hiện hành. « 

 

 
                                                
1 GL. Điều 1208. 

2 Caeremoniale Episcoporum (Nghi Thức Giám Mục), số 877. 


