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HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH # 12

Những Chuẩn Bị Trước Khi Kết Hôn

1/ Chuẩn bị xa:

a/ Về Tâm lý : Tìm hiểu nhau thật kỹ. Nhất là người ở nơi xa về muốn kết bạn, ví có nhiều điều
bạn không biết về họ, nên dễ bị lầm, không hối kịp. Nhớ cần có thì giờ xem xét, tránh vội vàng
quyết định.

b/ Về Kinh Tế : Có đủ phương tiện vật chất, có nghề nghiệp tạm vững, nếu còn đang đi học hãy
từ từ tiến tới Hôn nhân.

c/ Về Tinh Thần : Cần có đời sống đạo đức nhân bản tốt, rồi cần học Giáo lý Hôn nhân, cầu
nguyện, bàn hỏi với những người khôn ngoan, có lương tâm đạo đức và kinh nghiệm đời sống
hôn nhân gia đình.

d/ Về sức khỏe : Hai người cần có sức khỏe tốt, hai bạn cần nói rõ về sức khỏe và bệnh tật của
mình, để sau này không phàn nàn…
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* Luôn nhớ lời khuyên :

-

Cầu nguyện 1 lần trước khi vượt biển ra khơi.

-

Cầu nguyện 2 lần trước khi ra chiến trận.

-

Cầu nguyện 3 lần trước khi Kết hôn.

2/ Chuẩn bị gần :

a/ Cùng nhau đến gặp Cha xứ hay Phó tế để xin làm thủ tục học Giáo lý theo Giáo hội, nạp các
giấy tờ cần thiết, điều tra lý lịch trước 6 tháng, để tránh vội vàng, thiếu sót.

b/ Cần sửa soạn tâm hồn xưng tội, làm hòa với Chúa và anh em về những lầm lỗi đã làm trước
đây, để xứng đáng nhận Bí tích Hôn phối.

c/ Tránh hình thức: Không lễ nghi rườm rà, tốn kém vô ích cho hai vợ chồng; nên chuẩn bị sức
khỏe và hạnh phúc Hôn nhân nhiều hơn.
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d/ Lập bảng chi tiêu và danh sách mời khách cho đúng đối tượng. Rút bỏ những dư thừa không
cần thiết, làm tốn kém và nợ nần cho mình.

* Lưu ý : Bài này xin Quý bạn cần dành thì giờ trao đổi thêm với người kinh nghiệm, để
tìm ra những điều tốt đẹp hơn cho mình.

Pt : GB Maria Định Nguyễn
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