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(TỔNG) GIÁO PHẬN ____________________________
BẢN CHỨNG NHẬN - TỰ DO KẾT HÔN
(cc. 1067; 1069)
Mục đích: Tìm hiểu ý định của cô dâu/chú rể cũng như muốn biết họ có sẵn sàng sống đời hôn nhân (hay hợp thức hóa) không.
Nếu cần, phải có các nhân chứng cho cô dâu và cho chú rể.
Các nhân chứng hữu hiệu là những thành viên trong gia đình hoặc bạn hữu đã biết cô dâu/chú rể ít nhất là mười năm.
Tên của đương sự:
1)

2)

3)
4)

Cô Dâu (hoặc)

Chú Rể: ______________________________________________________________________________

Quý vị có đồng ý trả lời những câu hỏi sau đây một cách ý thức và thành thật không?
Có
Không
Sự liên hệ của quý vị với đương sự thế nào? ________________________________
Quý vị biết đương sự từ năm: ________________
(cha, mẹ, anh chị em, bạn, v...v…)
Xin cho biết ý định của đương sự trong đời sống hôn nhân:
a) Có sẵn sàng hy sinh để trao hạnh phúc hoàn toàn cho nhau trong tương giao mật thiết của đời sống hôn nhân không? (c. 1055, §1)
Có
Không*
b) Có sẵn sàng đón nhận con cái do Thiên Chúa trao ban và dưỡng dục chúng không? (c. 1055, §1)
Có
Không*
c) Có sẵn sàng hứa sống vĩnh viễn với nhau vô điều kiện cho đến khi một trong hai người phối ngẫu qua đời không? (cc. 1056; 1102, §1)
Có
Không*
d) Có sẵn sàng chung thủy với người phối ngẫu không? (c. 1056)
Có
Không*
Đương sự có lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội bao giờ chưa? (c. 1086)
Có
Không
Không rõ
Nếu có, thuộc tôn giáo nào? _________________________________________________
Đương sự có bao giờ đã kết hôn do chủ sự bởi linh mục, phó tế, mục sư, thầy thông giáo, tòa án, dân luật v.v…? (c. 1085)
Có
Không
Nếu có, bao nhiêu lần? ______________________________
Ghi đầy đủ họ tên của (những) người phối ngẫu trước: ____________________________________________________________________
Hôn nhân kết thúc thế nào?

Ly dị

Người phối ngẫu qua đời

Tiêu Hôn bởi Giáo Hội Công Giáo

Hoặc: _________________

Nếu đã kết hôn trước đây, người này có chu toàn trách nhiệm luân lý/pháp lý với người phối ngẫu cũ và các con cái không? (c. 1071, §1, 3º)
Có
Không*
5) Đương sự có họ hàng hoặc liên hệ bởi hôn nhân hay liên hệ bởi dưỡng nuôi với người đương sự định kết hôn không? (cc. 1091-1092; 1094)
Có*
Không
6) Đương sự có lãnh nhận Bí Tích Truyền Chức Thánh (linh mục/phó tế) hay là tu sĩ của dòng tu Công giáo trước đây không? (cc. 1087-1088)
Có*
Không
7) Có bất cứ người hay hoàn cảnh nào bắt buộc cô dâu/chú rể phải kết hôn không? (cc. 1057; 1103)
Có*
Không
8) Đương sự có trở ngại về thể lý, tâm lý, tình cảm hoặc nghiện rượu hay ma túy không? (cc. 1057; 1084; 1095)
Có*
Không
9) Cha mẹ (người giám hộ) của cô dâu/chú rể có tỏ ý dè dặt về cuộc hôn nhân này không?
Có*
Không
* Nếu quý vị chọn câu trả lời nào có kèm theo dấu hoa thị (*), xin vui lòng giải thích.
Nếu quý vị biết vì bất cứ lý do nào cuộc hôn nhân này không thể tiến hành, xin giải thích:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Chữ ký nhân chứng

________________________________________________________
Chữ ký Linh mục (hoặc) Phó tế (hoặc) Phụ Tá thi hành mục vụ

_______________________________________________________
Họ, Tên (xin viết chữ in)

________________________________________________________
Họ, Tên (xin viết chữ in)
________________________________________________________
Giáo xứ

***DẤU ẤN CỦA GIÁO XỨ***

_____________________________
Thành phố/Tiểu bang

________________________
Ngày ký

