
 
 
 
 
 
Kính thưa Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình,  
Chúng con :  
 

Bên Công giáo - tên thánh, họ và tên   
Ngày sinh   
Nơi sinh   
Con thứ   
Tên thánh, họ và tên cha   
Tên thánh, họ và tên mẹ  
Rửa tội ngày   
Thêm sức ngày    
Địa chỉ   
Điện thoại - Email   

 
Bên không Công giáo - họ và tên   
Ngày sinh   
Nơi sinh   
Con thứ   
Họ và tên cha   
Họ và tên mẹ  
Hiện ngụ tại   
Điện thoại - email   

 
Chúng con đã được Cha xứ  ............................................................... , Giáo xứ  ....................................................................................................  
hướng dẫn kỹ lưỡng và hiểu biết đầy đủ các điều kiện của việc xin chuẩn hôn phối khác đạo. Nay chúng 
con xin Đức Cha thương ban phép chuẩn hôn phối khác đạo cho chúng con.  
Chúng con xin cam kết : 

Ø Bên Công giáo : 
- Trung thành với đức tin Công giáo và tránh xa các nguy cơ làm lung lạc đức tin. 
- Cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục con cái theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo. 

Ø Bên không Công giáo : 
- Đã được thông báo rõ ràng và đầy đủ về bổn phận và lời cam kết của người Công giáo trong 
đời sống gia đình và trong việc giáo dục đức tin cho con cái. 

- Tránh mọi hành vi xúc phạm đến đức tin của người Công giáo và để người Công giáo tự do 
hành đạo theo đức tin và luân lý của Giáo Hội Công Giáo.   

 
Xin Đức cha cầu nguyện cho chúng con biết sống hòa thuận và yêu thương nhau trọn đời. Chúng con xin 
hết lòng cảm tạ Đức cha. 
 
Làm tại Giáo xứ  ................................ , ngày  ........ / ........ / ........  
  

Bên Công giáo ký tên Bên không Công giáo ký tên 
ĐỨC GIÁM MỤC CHẤP THUẬN VÀ ẤN KÝ 

Thái Bình, ngày  .......... / ........ / ...........  
 
 
 

 

ĐƠN XIN CHUẨN HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO  
(Của bên công giáo)  

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH 

GIÁO XỨ  ......................................  

GIÁO HỌ ........................................   


