
GIÁO PHẬN CẦN THƠ 

HỌ ĐẠO ………………………………………THỚI THẠNH 
 

ĐƠN XIN CHUẨN NGĂN TRỞ HÔN PHỐI KHÁC ĐẠO 

của  .....................................................................................................  và ................................................................................................................  

Trọng kính Đức Cha,  

Con tên thánh và tên họ là :  ...............................................................................................................................................................................................................   

Sinh :  ............................................................................................................................  tại :  .................................................................................................................................  

Rửa tội : .....................................................................................................................  tại :  .................................................................................................................................  

Con của Ông : ...................................................................................................  và Bà :  .......................................................................................................................  

Hiện ngụ tại :  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Là người Công giáo, con sắp kết hôn 

với :  ..............................................................................................................................................  Đạo : ........................................................................................  

Sinh :  ................................................................................................................  tại :  ............................................................................................................  

Con của Ông :  .........................................................................................  và Bà :  ...................................................................................................  

Hiện ngụ tại :  .....................................................................................................................................................................................................................  

chưa gia nhập đạo Công giáo được vì lý do :  ...................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

Hoàn cảnh của con hiện nay như sau : (Có giá thú ? Người phối ngẫu trước ra sao [cả hai bên, nếu có] 

? Các con dưới 18 tuổi đã học đạo và được rửa tội ? Ai chịu trách nhiệm giáo dục đức tin ?)  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

Kính xin Đức Cha thương chuẩn cho con khỏi ngăn trở khác đạo, để con được lãnh nhận các 

Bí tích. Con cam đoan giữ vững đức tin, sẽ lo cho các con sinh ra bởi hôn nhân nầy được chịu phép Rửa 

tội và được giáo dục theo giáo lý Công giáo.  

Con xin chân thành cám ơn Đức Cha. 

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

………. 
(Đương sự ký tên) 

(Dành cho bên Công giáo) 



TỜ  NHÌN  NHẬN 

Kính gởi Đức Giám mục qua Cha sở Họ đạo  ...............................................................................................................  

Kính Đức Cha,  

Con ký tên dưới đây là :  .........................................................................................................................................................................................................................   

Sinh :  .................................................................................................  tại :  ............................................................................................................................................................  

Con của Ông :...........................................................................................  và Bà :  ...................................................................................................  

Hiện ngụ tại :  .....................................................................................................................................................................................................................  

Là người không Công giáo, con sắp kết hôn  

với :  ...........................................................................................................................................................................................................................  là người Công giáo. 

Con chưa gia nhập đạo Công giáo được vì lý do :  ......................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

Nay con nhìn nhận là đã được giải thích và hiểu biết rõ ràng rằng : 

- Cô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . có bổn phận sống theo đức tin Công giáo, 

- Đồng thời, cũng có bổn phận phải lo cho con cái sinh ra bởi hôn nhân khác đạo nầy được lãnh 

phép Rửa tội và được giáo dục theo giáo lý Công giáo. 

Con hiểu biết giá trị thiêng liêng của các bổn phận đó mà theo lương tâm con cam kết 

tôn trọng. 

Con làm tờ nhìn nhận nầy trước hai người chứng, là : 

  ........................................................................................................................................  (ký tên  ) 

  ........................................................................................................................................  (ký tên  )  

       Làm tại……………………………… 

ngày…………tháng…………năm………….. 
(Đương sự ký tên) 

 

  

(Dành cho bên không Công giáo) 



TUYÊN  BỐ Ý HƯỚNG 

(Dành cho bên Công giáo) 

 

    Của Ông/Bà : ........................................................................... Công giáo 

       nhằm kết hôn với 

    Bà/Ông : .................................................................................. Không Rửa tội. 

 

1. Tự do ưng thuận 

     Ngày lễ thành hôn của tôi, tôi cam kết trước mặt mọi người muốn, hoàn toàn tự do và trước 

sự hiện diện của Thiên Chúa, cùng với......................................................................... 

xây dựng một cộng đồng sự sống và tình yêu, như Giáo Hội Công giáo muốn, trong sự trung 

thành với Đức Kitô. 

2. Trung thành hoàn toàn và hợp nhất bất khả ly 

     Tôi muốn qua sự cam kết hỗ tương này, thiết lập một dây liên kết thánh thiêng mà không gì 

có thể tiêu diệt được trong suốt cuộc đời của chúng tôi. 

3.  Sinh và giáo dục con 

     Tôi chấp nhận con cái có thể sinh ra từ hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giáo dục chúng 

cách nhân bản và Kitô giáo với tất cả các khả năng của chúng tôi. 

4. Tôn trọng lương tâm của nhau  

   đối với vấn đề giáo dục con cái trong Giáo Hội Công giáo 

     Vì có một mình là Công giáo, và vì quyết tâm sống đạo Công giáo cách trung thành tôi hứa 

sẽ làm tất cả những gì tuỳ thuộc tôi để rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội tất cả các con tôi sẽ 

sinh ra từ hôn phối của chúng tôi. Tôi sẽ tôn trọng  tự do lương tâm của người phối ngẫu tương 

lai của tôi. 

5. Những triển vọng cho hoạt động chung 

     Tôi tin là tình yêu của chúng tôi kêu gọi chúng tôi hãy vượt thắng tính ích kỷ bằng cách phục 

vụ những người khác trong  gia đình chúng tôi và trong xã hội. Tôi sẽ tìm mọi cách, nhờ được 

Phúc âm soi sáng . Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng, Giáo Hội nâng đỡ, để cùng với mọi người 

hoạt động nhằm tăng thêm lòng yêu mến, đức công bằng và sự bình an. 

                          

                                                    Tại................................., ngày  .......... tháng....năm ………. 

                                                                                            Đương sự 

 

Linh mục ký nhận 

 

 

 

 

 

 

 

(Tờ này lưu trong hồ sơ hôn phối tại họ đạo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUYÊN BỐ Ý HƯỚNG 

 

( Dành cho bên không Công giáo ) 

 

      Của Ông/Bà : .................................................................. Không rửa tội 

        nhằm kết hôn với 

      Ông/Bà : .......................................................................... Công giáo. 

 

1. Tự do ưng thuận 

    Bằng sự cam kết hỗ tương này, tôi muốn thiết lập giữa chúng tôi một dây liên kết thánh 

thiêng mà trong cả cuộc đời chúng tôi không gì có thể tiêu diệt được. 

2. Trung thành hoàn toàn và hợp nhất bất khả ly 

    Tôi hứa sẽ làm tất cả để tình yêu của chúng tôi lớn lên trong trung thành hoàn toàn và sẽ là 

một nâng đỡ thật sự cho người bạn đời của tôi. 

3. Chấp nhận sinh con và nhiệm vụ giáo dục 

    Tôi chấp nhận các con tôi có thể sinh ra từ hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết 

sức mình giáo dục chúng theo khả năng con người của chúng tôi và theo cách Kitô giáo. 

4. Tôn trọng lương tâm của nhau 

    Tôi biết những cam kết của người phối ngẫu tương lai của tôi liên quan đến việc rửa tội và 

giáo dục con cái trong Giáo Hội Công giáo. Tôi hứa sẽ không cản trở và tôn trọng tự do lương 

tâm của bạn tôi. 

* Thái độ liên quan đến giáo dục tôn giáo của con cái 

    Tôi biết những cam kết của người phối ngẫu tương lai của tôi liên quan đến việc rửa tội và 

giáo dục con cái chúng tôi trong Giáo Hội Công giáo. Tôi hoàn toàn đồng ý. 

5. Những triển vọng cho hoạt động chung 

    Cuối cùng tôi nghĩ là tình yêu của chúng tôi mời gọi chúng tôi hãy cùng với những người 

khác hoạt động cho các nhiều hơn tình yêu. Công bằng và bình an. 

 

                                             Tại ................................., ngày .... tháng ..... năm …………… 

  

                                                                            Đương sự 

 

Linh mục ký nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tờ này lưu trong hồ sơ hôn phối tại họ đạo) 

 

 

 

 

 



TỜ  CAM KẾT 

Kính gởi Đức Giám mục, qua 

…………………………………………………………………………. 

Kính thưa Đức Cha,  

Con ký tên dưới đây là :  .........................................................................................................................................................................................................................   

Hiện ngụ tại :  ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Là …………………………………………………………………………… của Cô / Anh 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Con làm giấy nầy để cam kết với Đức Cha : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con làm tờ cam kết nầy trước hai người chứng, là : 

  ........................................................................................................................................  (ký tên  ) 

  ........................................................................................................................................  (ký tên  )  

      Làm tại……………………………… ngày     tháng     năm  
(Đương sự ký tên) 

 

 

(Dành cho thân nhân bên Công giáo) 


