THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU LUẬT CHUẨN BỊ CHO HÔN PHỐI
(Cập nhật ngày 30/1/2013)
Mới đây, Tổng Giáo Phận Saint Paul và Minneapolis đã yêu cầu các Giáo Xứ thực hành những
điều luật sau đây về việc chuẩn bị cho Bí Tích Hôn Phối:

1. Thủ tục hôn phối phải được tiến hành 6 tháng trước ngày dự định cưới, không ngoại lệ.
2. Các đôi hôn nhân dự định kết hôn với nghi thức chuẩn (đạo ai nấy giữ), hoặc kết hôn với
người khác đạo (Tin Lành), hoặc đang ngăn trở vì lý do nào khác (ly dị), anh chị phải
hoàn tất những thủ tục cần thiết và giấy phép của Giáo Phận phải được chấp thuận.
Trong thời gian chờ đợi để được giấy phép từ TGP, ngày dự định cưới của các anh chị
sẽ phải phụ thuộc vào ngày giấy phép được chấp thuận của TGP. Vì thế xin các anh chị
trong trường hợp này hãy mau chóng hoàn tất thủ tục ít nhất là 6 tháng trước ngày dự
cưới để tránh sự đình hoãn có thể xảy ra.
3. Bản sao của Chứng Chỉ Rửa Tội phải là bản được cấp từ 6 tháng trở lại cho những anh
chị nào được rửa tội tại Mỹ. Những bản sao cũ từ VN, các anh chị phải có Bố Mẹ đến ký
chứng nhận vào đơn Tự Do Kết Hôn trước sự hiện diện của Cha Chánh Xứ.
4. Các anh chị phải xin hẹp gặp Cha Chánh Xứ để hoàn tất thủ tục. Cha Xứ sẽ gặp trực tiếp
các Anh Chị và Bố Mẹ để tư vấn, đồng thời các Anh Chị cũng phải dự khóa Dự Bị Hôn
Nhân, không ngoại lệ. Xin liên lạc trực tiếp với Ủy Viên Giáo Lý Hôn Nhân Ông Trần Minh
Son, số điện thoại trong Bản Tin Giáo Xứ. Giáo Phận cũng có nhiều chương trình có thể
giúp các Anh Chị thông thạo tiếng Anh, nếu muốn ghi danh dự khóa này, xin liên lạc TGP
để biết thêm chi tiết (651) 291-4553.
5. Nếu các anh chị muốn xin một Cha khách từ giáo phận khác về để chứng hôn, xin liên lạc
với Cha Chánh Xứ và phải có giấy ủy quyền của Ngài, đồng thời, giấy chấp phép từ Tổng
Giáo Phận cũng phải được chấp thuận.
6. Cả hai anh chị và người làm chứng cần phải có mặt tại Thành Phố khi nộp đơn xin Giấy
Hôn Thú, không ngoại lệ. Giấy sẽ được chuẩn và cấp trong thời gian từ 5 ngày trở lên, vì
thế xin các AC đừng chờ đến cận ngày mới xin, nếu không có giấy hôn thú, hôn lễ sẽ
không thể thực hiện.
Để tránh những khó khăn trong việc sắp xếp ngày giờ cho Lễ Hôn Phối của các anh chị, xin
vui lòng liên lạc Cha Chánh Xứ hoặc VPGX để hoàn tất những thủ tục cần thiết. Đây là
những điều luật Giáo Xứ phải tuân giữ theo luật của TGP.
Xin chân thành cám ơn!

