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Tôi kết hôn ở đâu?
Trong những hoàn cảnh bình thường, là người Công giáo, bạn kết hôn trong nhà thờ giáo xứ nơi bạn
sinh sống. Thay vì phải cư trú, việc ghi danh vào giáo xứ có thể áp dụng được. Nếu cả hai bạn đều là
người Công giáo, nhà thờ giáo xứ của bất cứ bạn nào cũng có thể xử dụng được.
Tôi có thể kết hôn trong một nhà thờ khác với nhà thờ của tôi không?
Hôn lễ của bạn có thể được cử hành trong một nhà thờ Công giáo khác, với sự cho phép của cha chánh
xứ Công giáo của bạn.
Vị hôn thê (vị hôn phu) của tôi không phải là người Công giáo, vậy chúng tôi có thể kết hôn trong
nhà thờ của người ấy không?
Có thể được. Nếu một trong hai bạn không phải là người Công giáo, có thể sắp xếp để cử hành hôn lễ tại
nhà thờ người ấy do vị mục sư nhà thờ ấy hành lễ và hai nhân chứng. Việc nầy cần phải được vị giám
mục của bên người bạn Công giáo ban phép chuẩn khỏi giữ thể thức theo giáo luật.
Việc cho phép nầy có thể được mở rộng cho hôn lễ tại một giáo phận khác, nhưng chỉ sau khi Giáo phận
Dallas được vị giám mục của giáo phận ấy đồng ý.
Tôi phải gặp ai về việc kết hôn?
Cha chánh xứ chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị hôn nhân cho bạn. Nhiều giáo xứ có người được đặc
trách phối hợp việc sắp xếp hôn lễ, vì vậy bạn có thể được yêu cầu làm việc với cha phó xứ, thầy phó tế,
hoặc thừa tác viên giáo dân.
Ai sẽ cử hành hôn lễ của tôi?
Hiển nhiên cha chánh xứ hoặc cha phó xứ có thể cử hành hôn lễ của bạn nếu ngài có sẵn. Trong vài giáo
xứ, một thầy phó tế có thể được chỉ định để hành lễ. Tùy thuộc vào chính sách của giáo xứ riêng biệt,
một linh mục hoặc thầy phó tế từ một nơi khác có thể được ủy quyền để hành lễ trong hôn lễ của bạn.
Việc sắp xếp như vậy phải được thảo luận trước với cha chánh xứ hoặc cha phó xứ.
Bây giờ tôi đã biết điều ấy, vậy tôi sẵn sàng để kết hôn phải không?
Cho đến đây, chúng ta biết được hôn lễ có thể cử hành ở đâu và trước mặt ai. Nhưng mỗi người phải
được chuẩn bị cho việc kết hôn. Thiên hạ lúc nào cũng vẫn kết hôn, điều ấy đúng, nhưng có rất nhiều
việc trong hôn nhân hơn là nghi thức.
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Có hai giai đoạn trong việc chuẩn bị kết hôn: việc chuẩn bị lập tức để sống một đời sống hôn nhân
phong phú và việc xác minh cả hai bên đều có tự do kết hôn.
Việc chuẩn bị ra sao?
Chuẩn bị hôn nhân là một phần của văn phòng mục vụ trong Giáo hội, không giống như một lớp học
trong nhà trường hoặc đại học. Việc chuẩn bị mở ra cho mỗi người kết hôn ý thức được sự thánh thiện
của hôn nhân Kitô giáo, và giới thiệu những cách thức sống suốt một đời sống chung trong tương lai với
lợi ích và hạnh phúc cho nhau cũng như cho con cái của hai người.
Trong Giáo phận Dallas, văn phòng Mục vụ Hôn nhân quản lý và chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị
hôn nhân một cách thích hợp được Giáo phận chấp thuận.
Vài giáo xứ trong Giáo phận Dallas có chương trình chuẩn bị hôn nhân cho từng cặp theo cách cá nhân
và/hoặc có một chương trình được chấp thuận phỏng theo những chương trình được Giáo phận bảo trợ.
Đôi khi các chương trình chuẩn bị hôn nhân trong những giáo phận khác cũng đáp ứng nhu cầu này.
Hiện nay vài nhà thờ hoặc giáo phái Kitô giáo khác đưa ra các chương trình chuẩn bị hôn nhân tương tự,
có thể mang lại lợi ích cho các cặp thuộc những di sản tôn giáo khác nhau. Sự chuẩn bị được các nhà thờ
Kitô giáo khác bảo trợ phải được kèm với một chương trình Công giáo được chấp thuận để bảo đảm sự
giáo huấn về bí tích của Giáo hội Công giáo.
Có làm giấy tờ gì không?
Trên thực tế, việc xác minh sự tự do kết hôn của bạn sẽ có vẻ phức tạp hơn là việc chuẩn bị hôn nhân.
Trước khi cử hành hôn lễ trong Giáo hội Công giáo, cần phải xác minh rằng mỗi bên không bị hạn chế
trong việc kết hôn vì những biến cố trong quá khứ hoặc vì tình trạng hiện tại.
Qua các thế kỷ, một số tình trạng cá nhân được Giáo hội ghi nhận là “ngăn trở” đối với hôn nhân. Một
ngăn trở như thế khiến một người không thể kết hôn thành sự trong Giáo hội Công giáo. Nói cách khác,
hôn nhân bị vô hiệu ngay từ đầu. Hiện tại trong Giáo hội Công giáo có mười hai ngăn trở.
Có thể xin được miễn chuẩn vài ngăn trở. Miễn chuẩn là sự nới lỏng một luật của Giáo hội hoặc là một
ngoại lệ được đặt ra vì lợi ích tâm linh của các bên. Nếu muốn được giải thích đầy đủ hơn về những
ngăn trở, xin liên lạc ở số (214) 379-2840 hoặc mgillett@cathdal.org.
Nếu bên nào, dù là Công giáo hay không, đã từng kết hôn trước kia, thì không thể định ngày hôn lễ cho
đến khi tình trạng quá khứ ấy được giải quyết. Cho dù hôn nhân đã được tuyên bố vô hiệu, cũng cần
phải duyệt xét án lịnh hoặc thông tri của toà án Giáo hội trong trường hợp toà án có đặt điều kiện nào
không.
Nếu một trong hai bên goá vợ hay goá chồng, cần phải có giấy khai tử.
Đối với người Công giáo, cần có chứng chỉ/hồ sơ rửa tội vừa mới cấp vì giấy đó được xem như ghi lại
những nghi thức quan trọng trong giáo hội ảnh hưởng đến tình trạng của một người trong Giáo hội (như
là được thêm sức, truyền chức thánh, kết hôn, v.v…). Một người cha hay mẹ hoặc một người thân lớn
tuổi từng biết bạn từ thời niên thiếu cũng phải cấp cho mỗi bạn một bản tuyên thệ là “tự do kết hôn”.
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Có quá nhiều thứ hơn là tôi tưởng khi kết hôn trong Giáo hội Công giáo!
Đúng vậy. Vì lý do ấy, bạn phải đến gặp linh mục, thầy phó tế hoặc một người phối hợp hôn nhân trong
giáo xứ của bạn khá lâu trước đó, không những chỉ để sắp xếp cho hôn lễ nhưng cũng để bắt đầu chương
trình chuẩn bị hôn nhân và hoàn tất các giấy tờ trước hôn lễ.
Các cặp thành hôn tham dự vào chương trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo
giúp đỡ các cặp ấy có được một hôn lễ tốt đẹp, đáng ghi nhớ và nâng đỡ đời sống chung của họ để họ có
thể nhận lãnh ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa.
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