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Lời ngỏ 

Anh chị em Khôi Bình thân mến, 

Hưởng ứng chương trình mục vụ ba năm liên tiếp (2017 - 2019) về 
gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam với những điểm nhấn 
cho từng năm. Năm 2017: chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời 
sống hôn nhân; năm 2018: đồng hành với các gia đình trẻ; và năm 
2019: đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Năm 2017 này 
chúng ta dành ưu tiên cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời 
sống hôn nhân. 

Tình yêu xưa như trái đất, chẳng ai bảo ai, cứ đến tuổi “cập kê” là 
nam nữ tìm đến với nhau để xây dựng gia đình. Chuyện tự nhiên 
và cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện yêu đương của 
người trẻ hôm nay đang trở nên đề tài nhức nhối cho các bậc phụ 
huynh và những người hữu trách trong Giáo hội cũng như ngoài xã 
hội, từ yêu sớm đến yêu vụng; từ yêu qua đường đến yêu hướng 
đến hôn nhân; tất cả đều được dàn trải ra cho dư luận. Trên các 
phương tiện truyền thông xã hội, người ta gặp thấy nhan nhản 
những chuyện lẩm cẩm, từ chuyện “tình yêu như bát bún riêu, bao 
nhiêu sợi bún bấy nhiêu nhì nhằng” cho đến chuyện “bắt cá hai tay, 
xôi hỏng bỏng không”; từ chuyện ngô nghê “ăn cơm trước kẻng” 
của cô công nhân cho đến chuyện không nghiêm túc chút nào của 
cậu học sinh trung học phổ thông “yêu em cho nó đỡ buồn, đến khi 
tốt nghiệp anh chuồn về quê.” Chính vì thế, Hội đồng Giám mục 
Việt Nam đã đề nghị cả một năm, dành cho người trẻ định hướng 
tình yêu và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nói đến hôn nhân, người ta 
thường nghĩ đến đám cưới. Đám cưới là điểm đến của một tình 
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yêu đúng đắn, nhưng đám cưới thực ra lại là điểm khởi đầu cho 
đời sống gia đình, không chỉ là định chế xã hội mà còn là ơn gọi, 
trong đó người nam và người nữ liên kết nên một, trở nên hình ảnh 
sống động của Thiên Chúa tình yêu và tham dự vào công trình 
sáng tạo của Thiên Chúa bằng việc đón nhận một mầm sống mới 
qua việc sinh sản và giáo dục con cái. Ước mong ý nghĩa cao đẹp 
này của hôn nhân được các gia đình các thành viên Cộng đoàn 
Khôi Bình Hưng Hoá không ngừng tô đậm và tích cực nêu gương; 
cách riêng, các bạn trẻ quan tâm học hỏi, để như logo của năm 
mục vụ 2017 minh họa, với sự soi dẫn Chúa Thánh Thần, người trẻ 
nam nữ hôm nay thắng vượt những khó khăn thử thách mà tin 
tưởng dắt nhau bước vào đời sống hôn nhân. Như thế, hôn nhân 
không chỉ là tình trạng sống, mà đã trở thành bậc sống được Chúa 
chúc phúc và được thánh hóa cách riêng bởi Bí tích Hôn phối. Với 
đối tượng đặc biệt là những người trẻ và điểm nhấn cụ thể là giúp 
họ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, nên chương trình mục 
vụ tích cực phải khởi đi từ gia đình. Vì thế, ở đây vai trò của các 
bậc phụ huynh là không thể thay thế.  

Một cách cụ thể, Bề trên Giáo phận đề nghị Uỷ ban Mục vụ Giáo 
dân ngay trong đầu năm 2017 sẽ mở các khoá thường huấn cho 
các thành viên Cộng đoàn Khôi Bình hiểu những “hướng dẫn của 
Giáo phận Hưng Hoá về việc cử hành Bí tích Hôn phối”; đồng thời, 
Bề trên Giáo phận cũng mong muốn quý phụ huynh quán triệt con 
cháu trong gia đình giữ những hướng dẫn của Giáo phận.  

Anh chị em thân mến, 

Chúng ta đang ở vào những thời khắc đặc biệt trong năm, khi mà 
năm Bính Thân sắp chấm dứt và năm Đinh Dậu đang ló dạng. 
Chúng ta xin tạ ơn vì hồng ân nhận được; xin tạ tội vì lỡ lầm trót 
phạm; nhưng trên hết vẫn là một tâm tình hiến dâng phó thác. Nhờ 
lời chuyển cầu của Cha thánh Khôi Bình, xin dâng Chúa năm mới 
với điểm nhấn mục vụ dành cho các bạn trẻ bước vào đời sống 
hôn nhân. Xin cho các bạn khám phá ra vẻ đẹp của đời sống hôn 
nhân và gia đình để can đảm dấn thân vào. 

Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn 
LMĐHKB. Hưng Hoá 
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I. CHIA SẺ LỜI CHÚA: CHỦ NHẬT II THƯỜNG NIÊN 

Mt 4, 12 - 17 

Sứ điệp: 

“Nước Trời đã đến gần!” có nghĩa là “lịch sử ơn cứu rỗi” bắt đầu 
khai mở. Chúa mời gọi tất cả chúng ta bước vào … dĩ nhiên phải 
vào với một thái độ là: “Hãy sám hối!” 

Sống Tin mừng: 

* Nước Trời là nước yêu thương, thánh thiện, bình an. Chính vì thế, 
khi gia nhập Nước Trời, chúng ta được mời gọi: Sống yêu thương: 
bằng cách loại bỏ mọi ghen ghét. Sống thánh thiện: bằng việc 
không vấp phạm tội lỗi. Sống bình an: bằng thái độ không nao 
núng lo sợ. 

* Để đón nhận Nước Trời, phải tỏ ra xứng đáng với Nước Trời. Vì 
Nước Trời luôn dành cho những người có tinh thần khó nghèo, cho 
những người bị bắt bớ vì lẽ công chính (Mt 5, 3. 10), cho những ai 
nên giống trẻ thơ (Mt 19, 44). 

* Biểu hiện của Nước Trời là ân sủng! Anh chị là Kitô hữu, anh chị 
hãy nỗ lực để ân sủng ngự trị trong lòng anh chị, trong lòng mọi 
người mà anh chị có ảnh hưởng khi tiếp xúc … bằng cách giữ lòng 
sạch tội và giúp tha nhân giữ việc đó. Anh chị hãy thành thực và cố 
gắng đóng góp vào lời xin mà anh chị vẫn đọc: “Xin cho Nước Cha 
trị đến” nhé!. 

* Khi nào thì có thể ngừng việc hối cải? Chẳng bao giờ được phép! 
Nếu còn ở trần thế là anh chị chưa phải hoàn toàn, là anh chị còn 
vấn vương điều xấu, là anh chị còn phải cố gắng tiến bộ … do vậy, 
anh chị còn cần phải hối cải mãi mãi … vì hối cải sẽ giúp hối nhân 
đổi mới mà! 

* Anh chị hãy hân hoan mỗi lần trở lại. Hãy nhào vào vòng tay rộng 
mở của Chúa nhân lành như người con hoang đàng sà vào lòng 
cha mình vậy. Anh chị sẽ cảm thấy sự dịu ngọt và an ủi của sự trở 
lại. Anh chị cố gắng làm như vậy đi! Hãy cố lên! 
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II. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÔN NHÂN  

1. Thẩm quyền chứng hôn 

1.1. Năng quyền chứng hôn: Để chứng hôn thành sự, linh mục 
phải có năng quyền chứng hôn. 

1.2. Năng quyền chứng hôn có thể có do chức vụ hoặc do 
được ủy nhiệm: 

-  Năng quyền chứng hôn do chức vụ: Bản quyền địa phương và 
cha quản xứ. 

-  Năng quyền chứng hôn do ủy nhiệm: Bản quyền địa phương và 
cha quản xứ có thể ủy quyền chứng hôn, kể cả ủy quyền tổng quát 
(ủy chung) cho các tư tế và phó tế, để chứng hôn trong giới hạn địa 
hạt của mình. 

1.3. Ủy quyền chứng hôn cách hợp pháp: 

-  Ủy cho tư tế, phó tế nào thì phải minh nhiên và xác định rõ ràng 
vị nào, tên gì, không được ủy mặc nhiên, suy đoán, tự hiểu. 

-  Nếu là ủy quyền riêng, thì có giá trị đối với những đôi hôn nhân 
nhất định. 

-  Nếu là ủy chung (ủy tổng quát), thì phải bằng văn bản, nếu 
không, sẽ vô hiệu. 

2. Đăng ký hôn nhân 

2. 1. Trình diện: Đôi bạn trình diện cha quản xứ, trước khi đăng ký 
kết hôn dân sự.  

Khi trình diện, phải có sự hiện diện của bảy người: Cha mẹ hai 
bên, đôi dự hôn và một vị đại diện Ban hành giáo phụ trách về đức 
tin hoặc về hôn nhân trong giáo xứ hoặc giáo họ. 

2. 2. Thời gian: Tính từ ngày đôi dự hôn trình hôn nhân cho tới 
ngày làm phép cưới, đối với người Công giáo là ba tháng, đối với 
dự tòng hoặc khác tôn giáo là sáu tháng. Trong thời gian dự 
tòng, ngoài việc học giáo lý, đôi dự hôn được yêu cầu thực hành 
đời sống đạo cùng với Cộng đoàn Giáo họ, Giáo xứ; đặc biệt là 
việc tham dự Thánh lễ ngày Chủ nhật. 
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2. 3. Nơi cử hành hôn nhân: Đôi dự hôn có thể xin cử hành hôn 
nhân tại Giáo xứ hoặc tại một nơi khác khi có lý do chính đáng, với 
phép của Đấng Bản quyền riêng hay của cha quản xứ riêng. 

3. Giới thiệu 

3.1. Cha nào làm giấy giới thiệu: Khi đôi dự hôn xin cử hành hôn 
nhân bên nữ, cha quản xứ bên nam làm giấy giới thiệu bên nam 
cho cha quản xứ bên nữ, và ngược lại. 

3.2. Hồ sơ hôn nhân: Cha quản xứ nơi cử hành hôn nhân tiến 
hành và thu thập hồ sơ cần thiết, bao gồm: 

1) Giấy giới thiệu kết hôn 

2) Giấy chứng nhận rửa tội và thêm sức không quá 06 tháng. 

3) Tờ khai trước khi kết hôn 

4) Giấy rao và điều tra hôn nhân 

5) Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã học giáo lý hôn nhân 

6) Giấy đăng ký kết hôn dân sự 

7) Giấy miễn chuẩn ngăn trở hay hôn nhân khác đạo, nếu cần 

4. Các trường hợp xin miễn chuẩn 

4.1. Chuẩn hôn nhân khác đạo 

Thủ tục: Giống như các trường hợp hôn nhân thông thường, đồng 
thời kèm theo đơn xin miễn chuẩn hôn nhân khác đạo (02 bản), 
được cha quản xứ xác nhận và ấn ký. 

Khi gặp Bề trên xin miễn chuẩn: Đôi dự hôn cần mang theo 
Chứng Minh Nhân Dân, hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có ảnh chụp 
đóng dấu giáp lai để nhận diện.  

Ngoài ra, cần có sự hiện diện của bảy người: Cha mẹ hai bên, đôi 
dự hôn và một vị đại diện Ban hành giáo được cha xứ chỉ định. 

Thời gian xét đơn: Trong vòng 10 ngày, kể từ khi gặp Bề trên 
Giáo phận hoặc Đấng khác mà Bề trên Giáo phận uỷ quyền. 
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4.2. Chuẩn tuổi kết hôn 

Thủ tục: Như trường hợp hôn nhân thông thường, đồng thời kèm 
theo đơn xin miễn chuẩn tuổi kết hôn (02 bản), được cha quản xứ 
xác nhận và ấn ký. 

Khi gặp Bề trên xin miễn chuẩn: Đôi dự hôn cần mang theo 
Chứng Minh Nhân Dân, hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có ảnh chụp 
đóng dấu giáp lai để nhận diện. Ngoài ra, cần có sự hiện diện của 
bảy người: Cha mẹ hai bên, đôi dự hôn và một vị đại diện Ban 
hành giáo được cha xứ chỉ định. 

Lưu ý: Giáo phận Hưng Hoá không chuẩn tuổi kết hôn cho bên nữ 
không đủ 18 tuổi trọn, kể cả lý do đã có thai. 

4.3. Xin đặc ân thánh Phaolô 

Thủ tục: Như trường hợp hôn nhân thông thường, đồng thời kèm 
theo đơn xin đặc ân thánh Phaolô (02 bản); kết quả chất vấn người 
phối ngẫu (đã ly hôn dân sự hợp pháp), được cha quản xứ xác 
nhận và ấn ký; bản chính hoặc bản sao có công chứng về quyết 
định thuận tình ly hôn của Toà án dân sự cấp. 

Khi gặp Bề trên xin miễn chuẩn: Đôi dự hôn cần mang theo 
Chứng Minh Nhân Dân, hoặc giấy tờ tuỳ thân khác có ảnh chụp 
đóng dấu giáp lai để nhận diện. Ngoài ra, cần có sự hiện diện của 
bảy người: Cha mẹ hai bên, đôi dự hôn và một vị đại diện Ban 
hành giáo được cha xứ chỉ định. 

Thời gian xét đơn: Trong vòng 10 ngày, kể từ khi gặp Bề trên 
Giáo phận hoặc Đấng khác mà Bề trên Giáo phận uỷ quyền. 

5. Học giáo lý hôn nhân 

5.1. Các đôi dự hôn buộc phải học giáo lý hôn nhân, cho dù là 
Công giáo hay ngoài Công giáo. Vì thế, khi đăng ký tham dự khoá 
học giáo lý hôn nhân hoặc khi trình diện, học viên cần phải có giấy 
chứng nhận đã học xong giáo lý Sống Đạo và giáo lý Thánh Kinh. 
Nếu giáo xứ chưa tổ chức được các khóa giáo lý nói trên, họ phải 
được bổ túc về những phần giáo lý này trong thời gian nhất định, 
trước khi học giáo lý hôn nhân. 
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5.2. Nơi học: Các đôi dự hôn có thể xin học giáo lý hôn nhân tại 
giáo xứ riêng của mình hay tại một giáo xứ thuận tiện cho mình. 
Trường hợp học giáo lý nơi khác, cần có giấy giới thiệu của cha 
quản xứ nơi họ có cư sở hay bán cư sở. 

5.3. Giáo trình học: Tài liệu đã được Bề trên chuẩn nhận.  

5.4. Chứng chỉ đã học: Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã học 
giáo lý hôn nhân là bằng chứng các đương sự đã tham dự khóa 
giáo lý này. 

6. Rao hôn phối 

6.1. Cha nào làm giấy rao và điều tra: Cha quản xứ nơi cử hành 
làm giấy rao và điều tra hôn nhân, đồng thời gửi cho các cha quản 
xứ liên hệ. 

6.2. Thủ tục rao: Rao ba lần vào ba Chủ nhật liên tiếp. Việc miễn 
chuẩn rao phải là một việc hết sức hoạ hiếm và có lý do chính 
đáng. 

6.3. Kết quả rao: Các cha đã rao và điều tra phải gửi lại kết quả 
cho cha quản  xứ nơi cử hành hôn nhân, cùng lời ghi chú nếu có 
vấn đề quan trọng hay hoài nghi. 

7. Cử hành hôn nhân và những việc liên hệ 

7.1. Không phân biệt đối xử: Trong việc cử hành hôn nhân, nên 
diễn tả tính cách long trọng của lễ cưới ra bên ngoài một cách thích 
đáng, kể cả việc trang trí thánh đường, hoặc tiếp rước những 
người sắp kết hôn. Tuy nhiên, không nên có sự phân biệt giữa các 
cá nhân hay giai cấp xã hội. 

7.2. Nghi thức hôn nhân thông thường: Thông thường, phải cử 
hành bí tích hôn phối trong thánh lễ. Phẩm phục thường dùng là 
màu trắng hay màu phụng vụ của ngày lễ, và cử hành lễ có nghi 
thức riêng “lễ hôn phối.” 

Nếu cử hành hôn nhân vào ngày mang tính sám hối, đặc  biệt là 
mùa Chay, cha quản xứ nên nói cho những người sắp kết hôn biết 
tính chất riêng biệt của ngày đó. Phải tuyệt đối tránh không nên 
cử hành hôn nhân vào Thứ sáu và Thứ bảy Tuần Thánh 



 
8 

 

7.3. Nghi thức hôn nhân hỗn hợp: Hôn nhân giữa một người 
Công giáo và một người có rửa tội ngoài Công giáo, phải sử dụng 
nghi thức ngoài thánh lễ, trừ khi cần thiết và có phép của Đấng Bản 
quyền địa phương. 

7.4. Nghi thức hôn nhân khác đạo: Hôn nhân của một người 
Công giáo với một người dự tòng hay chưa rửa tội, thì dùng nghi 
thức hôn nhân khác đạo: không làm trong thánh lễ, và cũng không 
trao Mình Thánh Chúa cho bên Công giáo trong chính nghi 
thức cử hành hôn nhân này. 

7.5. Các đôi bạn Công giáo “lỡ làng”:  Các cha quản xứ cần lấy 
lòng bác ái mục tử lo liệu thánh lễ cho họ cách nào đó, tuỳ hoàn 
cảnh mục vụ trong giáo xứ. 

7.6. Giấy thông báo kết hôn: Sau khi cử hành hôn lễ, cha quản 
xứ nơi cử hành phải gửi giấy thông báo kết hôn cho cha quản xứ 
nơi đương sự đã rửa tội, để ghi vào sổ rửa tội, và nên gửi cho các 
cha quản xứ liên hệ khác. 

7.7. Cấp sổ gia đình Công giáo: Cha quản xứ có quyền chứng 
hôn cấp sổ gia đình Công giáo. 

7.8. Kết hôn giả: Không thể chấp nhận việc giả vờ kết hôn dân sự 
với một người nào đó, vì lý do để được bảo lãnh ra nước ngoài hay 
những lý do khác. 

 

Ghi chú: UBMVGĐ đã trích những hướng dẫn thủ tục hôn nhân 
này từ tài liệu “Hướng dẫn Mục vụ Bí tích Hôn nhân của Giáo phận 
Hưng Hoá 2015” và đã được Bề trên Giáo phận chuẩn nhận ngày 
06/12/2016. 

 

 


