ĐƠN XIN RỬA TỘI CHO EM BÉ – INFANT BAPTISM REQUEST FORM
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức – Our Lady of Lourdes Parish
6550 Fairbanks N. Houston Rd. Houston, TX USA 77040
Phone: 713.939.1906 – Fax: 713.939.0771 – Email: lourdes@loduc.org

*******
THÔNG TIN VỀ EM BÉ – INFORMATION ABOUT THE CHILD

Tên em bé: ________________________________
(Child’s name)

Tên thánh của em bé: _________________________
(Child’s baptismal name)

Nơi sinh của em bé: ________________________
(Child’s place of birth)

Ngày sinh của em bé: __________________________
(Child’s date of birth)

THÔNG TIN VỀ CHA MẸ – INFORMATION ABOUT THE PARENTS

Tên thánh, họ, và tên cha của em bé: ___________________________________Tôn Giáo: ________________
(Child’s father’s baptismal and called name)
(Religion)
Tên thánh, họ, và tên mẹ của em bé: ___________________________________ Tôn Giáo: ________________
(Child’s mother’s baptismal and called name)
(Religion)
Ngày và Nhà Thờ nơi bố mẹ em bé làm đám cưới: ___________________________________________________
(Date and Church where the parents of the child got married)
Địa chỉ - Mailing address: ______________________________________________________________________
Điện thoại – Phone: _______________________

Điện thư – Email : __________________________________

Giáo dân ghi danh thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức: Có / Yes 
(Are you registered members of Our Lady of Lourdes Parish?)

Không / No 

Nếu không là giáo dân ghi danh thuộc Gx. Đức Mẹ Lộ Đức, gia đình thường đi lễ giáo xứ nào? ________________________
(If not registered members of Our Lady of Lourdes, which church do you attend?)

Chú ý: Bạn cần thông báo với cha xứ của bạn và xin phép cha xứ cho chúng tôi rửa tội em bé.
(Note: You need to notify your pastor and obtain his permission to allow us to baptize your child.)
Nếu không thuộc về Gx. Đức Mẹ Lộ Đức, tương quan với Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức: __________________________________
(If you are not registered member of Our Lady of Lourdes, what is your relationship to Our Lady of Lourdes Parish? )
THÔNG TIN VỀ CHA MẸ ĐỠ ĐẦU – INFORMATION ABOUT THE GODPARENTS
Cha mẹ đỡ đầu phải được lãnh nhận các bí tích khai tâm, Rửa tội,
Thêm sức, và Rước lễ lần đầu. Ít nhất là 16 tuổi, sống đạo và thực
hành đời sống đức tin xứng đáng với trách nhiệm cha mẹ đỡ đầu.
Nếu đã lập gia đình thì hôn phối phải được làm theo nghi thức
Công giáo. (Theo Giáo Luật số 874)

Godparents must be fully initiated Catholics having the sacraments
of Baptism, Confirmation and First Eucharist. Be at least 16 years of
age. Be practicing Catholics who lead a life in harmony with the
faith and the role to be undertaken. If married, they should have
been married in a Catholic Ritual. (The Code of Canon law no. 874)

Tên thánh, họ và tên của cha mẹ đỡ đầu: _________________________________________________________
(Child’s Godparent’s baptismal and called name)
Tôn giáo – Religion: __________________________________________________________________________
Bí tích lãnh nhận: Rửa tội – Baptism?  Rước Lễ - Eucharist ? 
(Sacraments received)

Thêm Sức – Confirmation? 

DÀNH CHO VĂN PHÒNG ĐIỀN – FOR OFFICE USE ONLY

Ngày rửa tội: __________________________
(Date of Baptism)
Rửa
tội tội
do:
Đơn
xin rửa
cho____________________________
em bé, Rev. B, 2012-11
(Baptized by)

Ngày cha mẹ dự lớp chuẩn bị Rửa tội: _______________
(Date parents attended baptismal preparation)

