
     GIÁO PHẬN KNOXVILLE 

10919 Carmichael Rd., Knoxville, TN 37932 

 

ĐƠN XIN RỬA TỘI 
Baptismal Form 

Giáo Luật số 868 nói rõ khi rửa tội cho trẻ thơ, linh mục phải thấy rõ có hy vọng con em sẽ được giáo dục theo 

Giáo Lý Công Giáo và sống trong bầu khí đức tin.  

 Việc Đặt Tên Thánh Cho Con Em Giáo Luật số 855 ghi: “Cha mẹ đặt tên Thánh (tên rửa tội) để cho con cái 

noi theo Thánh Bổn Mạng và xin Thánh Nhân bầu cử.” Tránh đặt không hợp với ý nghĩa Kitô giáo (một số tên 

gọi của người Mỹ không phải là tên Thánh). Giáo Luật số 873: “Có thể chỉ nhận một cha đỡ đầu hoặc một mẹ 

đỡ đầu, hay cả cha và mẹ đỡ đầu.”  

 Điều Kiện Làm Cha Mẹ Đỡ Đầu Giáo Luật số 873 và 874, xác định để làm cha mẹ đỡ đầu, cần phải được xét 

theo các điều chỉ định sau đây:  

1. Phải được chọn lựa bởi chính người sắp được rửa tội hay cha mẹ của đương sự hoặc người thế 

quyền cha mẹ; nếu không có cha mẹ và người thế quyền thì Cha Xứ hay thừa tác viên rửa tội sẽ 

chọn lựa. Người được chọn lựa phải có khả năng và chủ ý thi hành nhiệm vụ đỡ đầu.  

2. Đã được 16 tuổi trọn, trừ khi Giám Mục địa phận ấn định tuổi khác hoặc Cha Xư hay thừa tác viên 

thấy có thể nhận một ngọại lệ vì lý do chính đáng.  

3. Phải là người Công Giáo, đã chịu Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Mình Thánh Chúa, lại có đời sống 

xứng hợp với Đức Tin và chức vụ sắp lãnh nhận. 

4. Không mắc một hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và tuyên bố hợp lệ.  

5. Không phải là cha hay mẹ của người được rửa tội.  

6. Triệt số hai của Giáo Luật 874 quả quyết, người nào đã được rửa tội nhưng thuộc về một giáo đoàn 

không Công Giáo, thì chỉ được nhận cùng với một người đỡ đầu Công Giáo và với tư cách chứng 

nhân của Bí Tích Rửa Tội mà thôi.  

Lưu Ý:  

 Nếu người đỡ đầu không thuộc Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, Knoxville, TN, thì phải có giấy giới thiệu 

nơi giáo xứ người đỡ đầu đang ở. Giấy giới thiệu phải được gửi đến văn phòng giáo xứ trước ngày em bé 

được rửa tội.  

 Bí Tích Rửa Tội được cử hành vào Chúa Nhật tuần thứ hai của tháng, sau thánh lễ. Giáo lý Rửa Tội học sau 

thánh lễ tối Thứ Bảy trước ngày Rửa Tội. 

 Mỗi gia đình góp $20.00, để trả chi phí cho cây nến rửa tội và áo trắng. 



Số Danh Bộ Gia Đình (Số bì thư công đức – ID Envelope No.)_____________      Ngày xin Rửa Tội (baptismal date):_____________________________ 
Ngày/Tháng/Năm (dd/mm/yyyy) 

Xin điền những chi tiết dưới đây chính xác như trong giấy khai sinh.  

(Please fill in completely and exactly as the information on the Birth Certificate.) 

 

Tên Em Bé (xin viết bằng chữ IN) ____________________________________________________________________________________________  
Tên Họ (Last Name)    Tên Đệm (Middle Name)    Tên Gọi (First Name)  

Tên Thánh Bổn Mạng (St. Patron or Patroness’s Name)_____________________________________________________________________________  

Ngày Sinh:_______________________________Nơi Sinh (Place of Bith):__________________________________________________________  
Ngày/Tháng/Năm (dd/mm/yyyy)      Nhà thương (Hospital)   City    State  

Địa Chỉ (address):_______________________________________________________________________________________________________  

Thành Phố (city)____________________________Tiểu Bang (State)_____________________________Zip Code___________________________  

Điện thọai (phone)_________________________  Nhà (home):      Di động (cell phone):              Email address_____________________________ 

 Tên Cha (Xếp theo kiểu Việt Nam)______________________________________________________________________________________________  

Tôn giáo của cha (religion):_________________________________________________________________________________________________  

Tên Mẹ (Xếp theo kiểu Việt Nam)_______________________________________________________________________________________________  

Tôn giáo của mẹ (religion):__________________________________________________________________________________________________  

Cha mẹ có làm phép hôn phối do một linh mục Công Giáo chủ sự?  Có:     Không:     

Tên người Đỡ Đầu 1 (Xếp theo kiểu Việt Nam)_____________________________________________________ Tôn giáo________________________  

Tên người Đỡ Đầu 2 (Xếp theo kiểu Việt Nam)______________________________________________________Tôn giáo________________________  

Người Đỡ Đầu có thuộc Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa không?    Có:  ;  Nếu có, Số Danh Bộ Gia Đình: _______________;         Không:      

(Nếu người đỡ đầu thuộc về một giáo xứ khác, cần có giấy chứng nhận của Cha Xứ nơi người đỡ đầu ghi danh và sinh hoạt).  

(If the sponsor belongs to other parish, provide a certified paper from his/her parish). 

Cha/mẹ ký tên:____________________________________________    Ngày làm đơn:___________________________________ 


