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QUI ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC  

THÁNH LỄ HÔN PHỐI TẠI GIÁO XỨ 

 
1. Trước ngày cưới phải xin Marriage License tại Tòa Hôn Phối Tarrant County, hoặc tại 

county bạn cư ngụ, và trình nộp cho cha xứ khi tập lễ nghi. 

       Xin lưu ý: Marriage license chỉ có giá trị sau 72 giờ và hết hiệu lực sau 90 ngày 

tính từ lúc tòa cấp.  Điều rất quan trọng là NẾU KHÔNG CÓ MARRIAGE LICENSE 

hợp lệ quý cha tuyệt đối không cho cử hành nghi lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Vua. 

2. Hát Lễ cho lễ cưới xin liên lạc với ca đoàn tuỳ chọn trong các ca đoàn của giáo xứ. 

Xin thù lao cho ca đoàn $300.00, nếu hơn tuỳ sự rộng rãi. Dưới đây là số điện thoại 

của các ca đoàn trưởng.  

Ca đoàn Phanxicô: Anh Lâm (817) 595-3849 

Ca đoàn Thánh Gia:  Chị Thụy (817) 607-3229 

Ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm:  Anh Tiến (682) 521-2970 

3. Thông thường, Thánh Lễ hôn phối cử hành vào thứ Bảy lúc 2 giờ chiều, và ngày tập 

dượt lễ cưới vào ban chiều thứ Năm hoặc thứ Sáu liền trước ngày cưới. Xin liên lạc 

với người phụ trách lễ nghi để sắp xếp ngày giờ tập dượt và các điều liên quan đến lễ 

cưới, và tới đúng giờ. Cũng rất nên xưng tội trong ngày tập lễ nghi để có tâm hồn 

trong sạch bắt đầu cuộc sống mới. Liên lạc với quý cha về việc xưng tội.  Người phụ 

trách lễ cưới hiện nay là: Chị Tú Anh (817) 739-5056   hoặc  (817) 838-7188. 

4. Trang trí hoa cảnh đẹp mắt, vừa phải, đừng quá rườm ra, ngăn trở người tham dự nhìn 

lên bàn thờ. Nhân viên chụp hình, quay phim luôn mặc đứng đắn lịch sự, và KHÔNG 

được lên cung thánh. 

5. Nếu muốn mời một linh mục nào tới đồng tế trong thánh lễ, cha xứ phải nhận được 

chứng minh thư của đấng bản quyền giáo phận địa phương của linh mục đó qua văn 

phòng giáo phận Fort Worth, và thư ban phép của Giám mục.  

6. Cha xứ hoặc người phụ trách sẽ tìm 2 em giúp lễ; và xin tặng mỗi em $25.00 thù lao. 

7. Tiền điện, máy điều hoà không khí xin ủng hộ Giáo xứ $250.00; người ngoài xứ 

$450.00 

8. Việc tạ lễ quý cha và người phụ trách lễ nghi tuỳ hảo tâm. 

9. Chính ngày cưới xin tới sớm ít nhất 15 phút để chuẩn bị. 

10. Nếu in sách cho đám cưới xin vui lòng đưa quý cha kiểm qua trước khi in. Liên lạc 

với quý cha hoặc người phụ trách lễ nghi về bài đọc và nghi thức trong thánh lễ cưới. 

11. Ngay sau lễ cưới, nhớ thu dọn nhà thờ sạch sẽ để giáo xứ có nơi cử hành lễ ban chiều. 

Có điều gì thắc mắc, xin gọi cha xứ:  (817) 831-0282  /  (817) 719-6110 

 


