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ĐƠN XIN RỬA TỘI 

(Application Form for Baptism) 
 

Giáo xứ Thánh Tâm - Sacred Heart Parish, Catholic Diocese of Memphis, TN 

1324 Jefferson Ave, Memphis TN 38104. Tel. 901-726-1891 Fax. 901-726-9272 

 

Xin vui lòng đọc phần hướng dẫn ở trang bên trước khi điền đơn 

 

Ngày (date) _____Tháng (month)______Năm  (year) 20_____ 

Tên đầy đủ của em bé (Fullname):_____________________________________________ 

Ngày Sinh (Date of birth):___________________________________________________ 

Nơi Sinh (Place of birth):____________________________________________________ 

Tên Cha (Father’s name):  _______________________ Tôn Giáo (Religion):__________ 

Tên Mẹ (Mother’s name):  _______________________Tôn Giáo (Religion): __________ 

Địa chỉ (Address):________ _________________________________________________ 

Thành Phố (City): _______________________ Số vùng (Zip code): _________________ 

Số ĐT nhà (Home phone): _________________ Số di động Cell phone): _____________ 

Người đỡ đầu (Sponsors): 1._________________________________________________ 

    2. _________________________________________________ 

Ngày học giáo lý Rửa tội (Date of Baptismal Preparation) _______/________/_________ 

Ngày Rửa Tội (Day of Baptism)__________________Thời gian (time):_______________ 

Giáo Xứ (Parish): Sacred Heart Church – Giáo Xứ Thánh Tâm 

Linh Mục / Thầy Sáu (Priest/Deacon):_________________________________________ 

 

 

 

  

FOR THE OFFICE ONLY 

Registered members:_______________  Birth Certificate:____________________ 

Godparents Marriage Certificate:_______________ Paper work fee $25__________________ 
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Giáo Xứ Thánh Tâm – Sacred Heart Church – Iglesia del Sagrado Corazón 

1324 Jefferson Ave, Memphis TN 38104 
Phone: (901) 726-1891, fax (901) 726-9272 

 

Hướng Dẫn Chuẩn Bị Cho Bí Tích Rửa Tội 

Chúng tôi xin chúc mừng quý vị có thêm một thành viên mới trong gia đình, và rất vui mừng 

được đón chào con cái của quý vị vào trong đại gia đình giáo xứ Thánh Tâm qua bí tích Rửa 

Tội.  Dưới đây là một vài điều quan trọng cần thiết cho việc chuẩn bị cho con em quý vị 

được gia nhập cộng đoàn dân Chúa.  

- Cha mẹ:  

o Phải là thành viên của giáo xứ Thánh Tâm. 

o Nếu quý vị chưa là thành viên của giáo xứ Thánh Tâm, xin vui lòng ghi danh 

và dùng bì thư đóng góp hằng tuần tối thiểu nhất là 3 tháng trước khi con 

cái quý vị lãnh nhận bí tích Rửa tội.  

o Nếu là thành viên của một giáo xứ khác thì cần giấy giới thiệu của gx đó. 

- Người đỡ đầu:  

o Nếu là người có gia đình thì phải có bí tích hôn phối theo luật giáo hội và 

phải sống đạo tích cực.  

o Nếu là người độc thân (trên 16 tuổi) thì phải là thành viên của một giáo xứ 

và sống đạo tích cực.  

o Nếu người đỡ đầu đến từ một giáo xứ khác thì cần có giấy chứng của giáo 

xứ đó. 

- Giáo lý Chuẩn Bị Rửa Tội: 

o Cha mẹ và người đỡ đầu phải tham dự lớp giáo lý chuẩn bị cho Bí Tích Rửa 

tội tại giáo xứ Thánh Tâm hay một giáo xứ khác (cần giấy chứng).   

o Nếu cha mẹ hoặc người đỡ đầu đã tham dự lớp chuẩn bị Rửa Tội trong vòng 

hai năm trước đó thì không cần tham dự lớp này (Xin liên lạc văn phòng 

giáo xứ để biết thêm chi tiết về lớp giáo lý này). 

Giấy tờ cần thiết:  

- Bản sao giấy khai sanh của em bé. 

- Bản sao giấy hôn nhân của cha mẹ (nếu có). 

- Nếu người đỡ đầu đến từ một giáo xứ khác cần giấy giới thiệu của giáo xứ đó. 

- Đóng 25 đôla cho văn phòng phẩm. 

Catechist (Giáo viên phụ trách): _____________________________________ 


