
 

Đơn Xin Gia Nhập Giáo Xứ 
  (Registration Form) 

Giáo xứ Thánh Tâm – Sacred Heart Parish, Catholic Diocese of Memphis, TN  
1324 Jefferson Ave, Memphis TN 38104 –Tel. (901)726-1891 

(Xin vui lòng đọc phần hướng dẫn ở trang 2 trước khi điền đơn) 

 

Ngày (date)_____ Tháng (month) _____Năm (Year)_________ 

Tên Gia Trưởng (Full Name):______________________________________________________________ 

Tên của Vợ/Chồng (Name of spouse): _______________________________________________________ 

Tên của con cái (children’s names) 

1. Tên (Name)_______________________________________________Tuổi (Age)__________ 

a. Rửa Tội (Baptism):             Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

b. Thêm Sức (Confirmation): Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

2. Tên (Name)_______________________________________________Tuổi (Age)__________ 

a. Rửa Tội (Baptism):             Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

b. Thêm Sức (Confirmation): Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

3. Tên (Name)_______________________________________________Tuổi (Age)__________ 

a. Rửa Tội (Baptism):             Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

b. Thêm Sức (Confirmation): Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

4. Tên (Name)_______________________________________________Tuổi (Age)__________ 

a. Rửa Tội (Baptism):             Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

b. Thêm Sức (Confirmation): Có (Yes)_______________ Không (No)_______________ 

 (Nếu cần thêm chỗ, xin ghi phí sau đơn) 

Số ĐT Nhà (Home phone): ____________________Số Di Động (Cell phone):_____________________  

Địa Chỉ (Address): ____________________________________________________________________ 

Thành phố (city):_________________________________Số Vùng (zip code):____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

For the Office use (Dành cho Văn Phòng giáo xứ) 

Numbers of family members:___________. Registered members (Envelop number): ___________________ 

Birth Certificate:_______________________. Marriage Certificate:_____________________ 

Baptism/confirmation Certificate:__________. Other documents:______________________ 



Giáo xứ Thánh Tâm – Sacred Heart Church – Iglesia del Sagrado Corazon 

1324 Jefferson Ave, Memphis TN 38104. Phone: (901)726-1891. Fax:  (901) 339-1347  

  

Chào Mừng Quý Vị đến với Giáo Xứ Thánh Tâm chúng tôi! Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho chúng tôi 

được đón tiếp quý vị vào trong Đại Gia Đình Đức Tin Thánh Tâm! Dưới đây là một vài thông tin quan trọng 

và cần thiết trả lời cho câu hỏi: “Làm sao để tôi trở nên thành viên của giáo xứ Thánh Tâm? 

1. Là người Công giáo chúng ta cần phải là thành viên của một giáo xứ, nơi mà chúng ta thường xuyên 

tham dự thánh lễ.  Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta là thành phần của Nhiệm Thể Chúa Ki tô, chính là 

giáo hội và là giáo xứ.  Để trở nên thành viên, bạn cần đến văn phòng giáo xứ và ghi danh bằng việc 

điền đơn ghi danh ở mặt bên. Con cái của bạn cũng là thành viên giáo xứ khi chính bạn ghi danh làm 

thành viên. 

2. Một vài yếu tố quan trọng cần thiết: ít nhất là một người trong gia đình bạn là Công giáo (Cha hay 

mẹ). Con cái đã trưởng thành và lập gia đình thì phải ghi danh như một gia đình riêng. Là thành viên 

của giáo xứ, thì bạn và gia đình bạn lãnh nhận được các bí tích, như Rửa Tội, Hôn phối, Sức dầu 

bệnh nhân,… và những thông hiệp thiêng liêng của giáo xứ như cầu nguyện hoặc tang lễ và sự chăm 

sóc thiêng liêng của Linh Mục quản xứ. 

3. Giáo xứ cũng đòi hỏi nơi các thành viên những điều tối thiểu: Tham dự Thánh lễ Chúa Nhật và các 

Lễ buộc, xưng tội và rước lễ ít nhất là trong mùa Phục Sinh và Giáng Sinh. Tham dự các sinh hoạt 

thiêng liêng của giáo xứ: giáo lý, tĩnh tâm, giử chay trong mùa Chay, làm việc bác ái, và đóng góp 

Chúa nhật hằng tuần và các dịp gây quỹ. 

4. Mỗi gia đình khi ghi danh thành viên giáo xứ sẽ nhận được phong thư đóng góp hằng tuần. Quý vị 

hãy dùng phong thư này khi đóng góp, để giáo xứ biết quý vị đang sinh hoạt tích cực với giáo xứ, và 

tiện bề cho việc khai thuế của quý vị. 

5. Tại sao ta phải có các sinh hoạt như vậy? Vì Đức tin là một cuộc sống năng động. Qua các sinh hoạt 

thiêng liêng và bác ái của giáo xứ, Đức tin của bạn sẽ trưởng thành. Nếu Đức Tin không có việc làm 

thì nó sẽ chết. Chính vì thế, mỗi thành viên giáo xứ có trách nhiệm và bổn phận nâng đỡ giáo xứ và 

các thành viên trong giáo xứ.  

 

(The minimums are known as "Precepts of the Church" and can be found in the Catechism of the 

Catholic Church # 2242-43) 

 

Revised December 2018 


