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Bon dia. Sigueu benvinguts i benvingudes.
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contraure matrimoni.

i

en/la/l'
en/la/l'
desitgen

Primerament, us llegiré els articles del Codi civil que regulen
els drets i els deures dels contraents.

Article 66
Els cònjuges són iguals en drets i deures

Article 67
Els cònjuges han de respectar-se i ajudar-se mútuament i
actuar en interès de la família.

Article 68
Els cònjuges estan obligats a viure junts, guardar-se fidelitat i
socórrer-se mútuament. Hauran de compartir, a més, les
responsabilitats domèstiques i la cura i atenció d'ascendents i
descendents i altres persones dependents a càrrec seu.

(PART OPCIONAL)

Aquests articles recullen drets fonamentals, drets que també
reconeixen la Constitució espanyola i la Declaració Universal
dels Drets Humans.

Així, l'article 16 de la Declaració Universal dels Drets Humans
disposa:
1. A partir de l'edat núbil, l'home i la dona, sense cap
restricció per raó de raça, nacionalitat o religió, tenen dret a
casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen drets iguals al
matrimoni i en el moment de la seva dissolució.
2. El matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment
lliure i ple dels futurs esposos.
3. La família és l'element natural i fonamental de la societat, i
té dret a la protecció de la societat i de l'Estat.

(PART OPCIONAL)
A continuació, els familiars i els amics volen dedicar-vos una
lectura.

I ara, assabentats dels vostres drets i dels vostres deures,
farem la part més emblemàtica d'aquesta cerimònia, que és
que presteu el vostre consentiment a contreure matrimoni.

Si us plau, poseu-vos drets.

(nom d'un dels contraents, nuvi o núvia), consentiu a
contreure matrimoni amb (nom de l'altre contraent, nuvi o
núvia) i efectivament ho feu en aquest acte i d'acord amb els
articles llegits del Codi civil ?
(Respon el primer contraent: "SI, HI CONSENTO")

(nom d'un dels contraents, nuvi o núvia), consentiu a
contreure matrimoni amb (nom de l'altre contraent, nuvi o
núvia) i efectivament ho feu en aquest acte i d'acord amb els
articles llegits del Codi civil ?
(Respon el segon contraent: "SI, HI CONSENTO")

(PART OPCIONAL)

Ara, els/les contraents s'intercanviaran els anells. Dos anells
enllaçats són la imatge més coneguda de la unió matrimonial.
Aquests anells no són una cadena d'esclavitud, sinó un llaç
de companyia.
Tampoc són pas un símbol de poder de l'un sobre l'altre -ja
que ambdós sou iguals, recordeu-lo, iguals com els anellssinó que són l'expressió del vostre compromís.

Podeu posar-vos els anells.

Tot seguit, el/la Sr./Sra. Secretari/ària us llegirà l'acta del
matrimoni.
(lectura de l'acta)

Doncs, en vista de la manifestació lliure i espontània que heu
fet i per l'autoritat que m'ha estat conferida legalment, quedeu
units en matrimoni.

(PART OPCIONAL)
Que el vostre comportament correspongui sempre a la vostra
dignitat.
Estimeu la justícia i la veritat.
Feu dels vostres fills i filles persones lliures i generoses,
ciutadans i ciutadanes compromesos i exemplars.
Moltes felicitats!

