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Házasságkötési adatlap
A házasságkötés időpontja, helyszíne:
Év
Hó

Nap

Óra

Helyszín(templom)

Az eskető pap neve, amennyiben más egyházközségből érkezik:
A jegyesfelkészítést itt kérik:

igen

nem

Ha igen, a választott időpont: 1.

vagy 2.
A menyasszony adatai

A vőlegény adatai
Neve:

Neve:

Születési neve:

Születési neve:

Születési helye, ideje:

Születési helye, ideje:

Keresztelési helye, ideje:

Keresztelési helye, ideje:

Édesapja neve és vallása:

Édesapja neve és vallása:

Édesanyja (leánykori) neve, vallása:

Édesanyja (leánykori) neve, vallása:

A vőlegény állandó lakóhelye:

A menyasszony állandó lakóhelye:

Elérhetőségei:

Elérhetőségei:

Mobil:
E-mail:

Mobil:
E-mail:

Foglalkozása:

Foglalkozása:

Vallása:

Vallása:

Templomba jár: ritkán, gyakran, rendszeresen
volt-e elsőáldozó: IGEN/NEM
volt-e bérmálkozó: IGEN/NEM

Templomba jár: ritkán, gyakran, rendszeresen
volt-e elsőáldozó: IGEN/NEM
volt-e bérmálkozó: IGEN/NEM

………………..…………………………………………….

Vőlegény aláírása

……….………………………………………………………………

Menyasszony aláírása

A vőlegény tanúja

A menyasszony tanúja

Neve
Vallása
Foglalkozása
Lakcíme

Házassági szándék
Esetleges akadályok felderítése
1. A házasság szentségének méltóságából
fakadóan őszinte és szabad szándék vezetie a házasságkötéshez?
2. Elfogadja-e a házasság egységét és
felbonthatatlanságát?
3. Áldásként és Isten ajándékaként fogadja-e
el a megfogant gyermekeket?
4. Ígéri-e, hogy Krisztusnak és az ő Egyházának
törvényei szerint neveli gyermekeit?
5. Kötött-e korábban polgári házasságot?
Ha igen, mikor?
6. Kötött-e már korábban egyházi házasságot?
Ha igen, mikor?
7. Részesült-e korábban az egyházi rend
szentségében, illetve volt-e nyilvános
(szerzetesi) fogadalma?
8. A jövendőbeli feleségével/férjével rokoni
kapcsolatban áll-e?
9. A megkötendő házassággal kapcsolatban
van-e valami fenntartása, vagy jövőre
vonatkozó feltétele?
10. Tud-e olyan betegségről, vagy egyéb okról,
mely akadályát képezné az érvényes
szentségi házasság megkötésének?

A vőlegény
válaszai

A menyasszony
válaszai

Kijelentem, hogy a fenti kérdésekre adott válaszaim megfelelnek a teljes
igazságnak. Az adatkezeléshez hozzájárulok.
Dátum: ………………………………………………..
………………..…………………………………………….

Vőlegény aláírása
Szükséges
dokumentumok,
igazolások:

……….………………………………………………………………

Menyasszony aláírása

1. Keresztlevél (3 hónapnál nem régebbi)
2. Elbocsátó (ha nem a saját plébániáján házasodik)
3. Szükség szerint egyéb iratok (ld. mellékelt tájékoztató, jegyesvizsgálat)

