HÁZASSÁGOT ELŐKÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV
Részt vettek-e a jegyesoktatáson?
 Igen, Hányszor? _____.

 Nem.

A jegyesoktatást végezte: __________________________
Mikor? _________________________________________

TEMESVÁRI
RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKSÉG

Hirdetések (Plébánia és dátum)
_______________________________________________

Plébánia címe
(Lakcím, irányítószám és telefonszám
pontosan feltüntetve.)

Polgári házasságkötés időpontja _____________________
és helye_________________________________________
Van-e igazolás róla?

 igen,  nem.

Egyházi esketés adatai
Eskető lelkész ____________________________________
dátum ____________________ óra: __________________
helység _________________________________________
 Nászmise

 Igeliturgia

Majdani lakhely (teljes lakcím):
Polgári házasságkötés utáni családnév

_______________________________________________
_______________________________________________

Férj:__________________________________
Feleség:_______________________________
A. SZEMÉLYI ADATOK
VŐLEGÉNY

1. Családnév
(születési név)
Keresztnév
2. Születési időpont
Születési hely
(Helység, irányítószám, megye, ország)

Állampolgárság
3. a. Vallás
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MENYASSZONY

b. Keresztelés
(időpont és plébánia címe),
(Bizonyítvány, anyakönyvi kivonat
a CIC 876 kán. szerint)

c. Bérmálás
(időpont és helység)

4. Foglalkozás

5. Eddigi lakhelye
(Helység, utca, házszám)

6. a. Apja neve
Ill. születési neve

Vallása
b. Anyja neve
Ill. születési neve

Vallása
7. Szabad állapota

8. Volt-e korábbi
házasság?
a) Kivel (név, hely, vallás)
b) Halál bekövetkezte általi felbontás:
Elhalálozás dátuma és halotti
bizonyítvány:
c) Egyházi semmisségi eljárás
Ítélet száma és éve:

B. HÁZASSÁGI, ILLETVE ESKETÉSI AKADÁLYOK, TILALMAK ÉS A
HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉK

1. JEGYESVZSGÁLAT (KÉRDÉSEK)
A II vatikáni Zsinat tanítása szerint a házasság lényege a házastársi élet- és szeretetközösség, mely a
Teremtő műve, aki azt a maga törvényhozásával szabályozza. A házasságot a „személyes és
visszavonhatatlan beleegyezés hozza létre. A házasság intézménye és a házastársi szerelem
természetszerűleg irányul utódok létrehozására és felnevelésére… házastársak teljes hűségét követeli meg”
A 1055.k. alapján: „a házasság az a szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza
létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére
irányul.” Jogilag leginkább a szerződés kategóriájában lehet tárgyalni. A házassági beleegyezés
kinyilvánítása kölcsönös, kétoldalú akaratnyilvánítás két jogilag erre képes személy között, melynek
eredményeként a felektől szándékolt jogi hatások jönnek létre. Két keresztény között minden érvényes
házasság szentség.
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VŐLEGÉNY

MENYASSZONY

9. Léteznek-e házassági
akadályok? Melyek?
10. Valláskülönbség?
(disparitas cultus)
11. Esketési tilalom van-e?
Melyik?
12. Az ordinárius felmentése akadály vagy
tilalom alól.
(Szám / Év)

13. A

fentiek
értelmében
szándékoznak-e
fenntartások nélkül egymással házasságot kötni?

14. 15. Megerősítik-e,

hogy
nem fenyegetés, erős kényszer (úgy külső, mint belső)
szorongatás vagy unszolás
súlya és befolyása alatt
kötnek házasságot?

2. A KATOLIKUS FÉLHEZ INTÉZETT KÉRDÉSEK VEGYES HÁZASSÁG ESETÉN,
vagy egy nem megkeresztelt vagy a katolikus egyházból nyilvánosan kilépett egyénnel kötött házasság
esetén (ld. 1125; 1086 § 2; 1071 § 2)
KATOLIKUS FÉL

15. Szándékozik-e a kötendő házasságon belül katolikus
keresztényként élni és hitéről tanúskodni?
16. Katolikus keresztényként Önre tartozik azon kötelesség, amely
szerint a házasságból származó gyerekeket a Katolikus Egyház
keresztségében részesítse, és a katolikus hitben nevelje. Fogadjae, hogy ezen erkölcsi parancs teljesítésére ereje szerint
törekedjék amennyiben ez házasságán belül lehetséges?

3. A JEGYESPÁR ALÁÍRÁSA

17. Aláírásommal hitelesítem a fentiekben, az A és B rész alatt közölt adatokat.

_______________________________________

Hely és dátum

_____________________________

_____________________________

Vőlegény aláírása

Menyasszony aláírása

[3]

4. AZ ESKETŐ LELKÉSZ NYILATKOZATA
18. A jegyesek felvilágosítást nyertek a házasságkötéshez feltételezett szabad akarat szükségességével kapcsolatban. Nem
érzékeltük a feltételezett akaratszabadság hiányát.

19. Ugyanakkor oktatást nyertek a két megkeresztelt fél közötti házasság jellegét, tulajdonságait, valamint a keresztény házasság
szentségi jellegét illetően. A jegyesek nem fejeztek ki semmiféle aggályt vagy visszafogást a házasságkötés jellegével és
tulajdonságaival kapcsolatban.

20. Továbbá a jegyeseket felvilágosítottuk, hogy a házasság nem lehet érvényes, ha az egyik felet álnok módon megcsalják,
vagyis, ha eltitkolnak tőle egy olyan alapvető tulajdonságot vagy fontos körülményt, amely súlyosan megzavarná az
életközösséget a házasságon belül.

21. Nem következtettünk semmiféle felsorolt alapfeltétel megszabására.
22. Két katolikus fél között kötendő házasság esetén: a katolikus jegyespárnak felhívtuk a figyelmét arra a kötelességre, amely
szerint házasságukban katolikus keresztényekként éljenek, a házasságukból eredő gyerekeket pedig katolikus vallásban
kereszteljék és neveljék.

23. A katolikus jegyespárt felvilágosítottuk a bűnbánat és eukarisztia felvételével kapcsolatban (c. 1065 § 2), amely ajánlatos
feltétel a házasság megkötésekor, ugyanakkor tudomásukra hoztuk, hogy azok a katolikusok, akik még nem részesültek a
bérmálás szentségében, mielőtt házasságra engednék őket, kötelesek megbérmálkozni, ha ez nagyobb kellemetlenség nélkül
megtörténhet (CIC. 1065 § 1).

24. Vegyes házasság esetén: a nemkatolikus fél tudomására hoztuk a katolikus fél kötelezettségeit és ígéreteit, vallása
gyakorlásával kapcsolatban.17
____________________________

L. S.

_____________________________
Az eskető lelkész aláírása

Hely és dátum

C. MEGJEGYZÉSEK
I. Házasság előtt
25. Házassági jogosultság a CIC 1109, 1111. kán. értelmében
a) Eskető lelkész _________________________________________________ rendelkezik esketési joghatósággal



plébánosi minőségben



megbízottként (delegálás esetén)

b) A házasság érvényes megkötéséhez ezennel felhatalmazom _________________________________lelkészt,
hogy a jelen párt megeskesse a _________________________________ plébánia területén.

____________________________

L. S.

Hely és dátum

_____________________________

Aláírás

26. Esketési engedély a 1115 kán. szerint kötendő házassághoz
Azért, hogy a házasság megengedett módon legyen megkötve a _____________________________
plébánián, ezennel megadom az engedélyt. Értesítést kérek a házasság megkötéséről!

____________________________

L. S.

Hely és dátum

_____________________________

Aláírás

(Külföldön történő esketés esetén: a házasságkötési értesítés továbbítandó a Püspöki Hatósághoz. A házasságot előkészítő
jegyzőkönyvhöz, pedig mellékelendő a Litterae dimissoriales is)
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II. Házasság után

27. A házasság szentségét a __________________________________ plébániatemplomban szolgáltatták ki,
a következő helységben: __________________________, a következő időpontban: _____________

___________________
Eskető lelkész aláírása

Tanúk:
1.__________________________________________________

___________________

Név, foglalkozás

Aláírás

2. __________________________________________________

___________________

Név, foglalkozás

Aláírás

III. Anyakönyvezés
28. Az esketést az egyházi anyakönyvekbe bejegyeztük, illetve továbbítottuk azokra a plébániákra, ahol a
házasfeleket keresztelték.

____________________________

L. S.

Hely és dátum

_____________________________

Aláírás
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