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ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ TÂN TÒNG (RCIA) 
Phiếu Ghi Danh – Registration Form 

 

GHI CHÚ: Xin trả lời đầy đủ tất cả các chi tiết dưới đây. 
(Phiếu này chỉ được xử dụng trong tiến trình dự tòng). 

 

Tên: __________________________________________________________________________________________ 
(Họ/Last)    (Đệm/Middle)    (Gọi/First) 

Ngày sinh: _____________________________________________________________________________________ 
(ngày/day)    (tháng/month)    (năm/year) 

Nơi sinh:_______________________________________________________________________________________ 
(thành phố/city)    (tiểu bang/state)    (quốc gia/country) 

Địa chỉ: _______________________________________________________________________________________ 
(address)  (street)     (city)     (state) (zip code) 

Điện thoại: ________________________________  Email: ______________________________________________ 
     (phone)               

Tên Cha(Father’s name): ____________________________________________________________________________ 

Tên Mẹ(Mother’s name): ____________________________________________________________________________ 

Cha mẹ bạn theo tôn giáo nào?______________________________________________________________________ 

Bạn đang theo tôn giáo nào? _______________________________________________________________________ 

Bạn đã bao giờ được rửa tội chưa? __________________________________________________________________ 

 Nếu có, bạn đã được Rửa tội tại nhà thờ / Hội thánh nào? __________________________________________ 

 Địa chỉ nơi Rửa tội: ________________________________________________________________________ 

 Bạn có giấy chứng nhận Rửa tội không? ________________________________________________________ 

 Đã có người đỡ đầu:   No     Yes ;  Tên: _______________________________________________ 

GIA CẢNH:      Độc thân.     Goá chồng.     Goá vợ. 

    Đang có gia đình.    Lập gia đình lần thứ mấy? __________________________________ 

 Tên người vợ / chồng (hiện tại) ngoài hôn phối: __________________________________________________ 

 Tôn giáo của người vợ / chồng là người Công giáo, bạn có được phép chuẩn và kết hôn theo nghi thức Công  

giáo không?    Yes .    No. 

   Đã ly dị. Với (những) ai? _______________________________________________________________ 

 Nếu ly dị, bạn có chứng chỉ tiêu hôn không?    Yes.    No. 

 Đang chung sống với bạn:   Trai.   Gái. Thuộc tôn giáo? ___________________________ 

http://www.divinemercyknox.org/


XIN TRẢ LỜI RÕ RÀNG NHỮNG CÂU HỎI SAU ĐÂY 

 

1.  Lý do nào, hoặc động lực nào đã thúc đẩy bạn muôn tìm hiểu và gia nhập Giáo hội Công giáo?  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

2.  Đã có bao giờ bạn tham dự các sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Công giáo (như Thánh Lễ Chúa Nhật, Lễ Giáng 

Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Tết….) chưa? Bạn cảm thấy thế nào?  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

3. Bạn có quen biết người nào thuộc Giáo Xứ này không? Người đó có thể giúp bạn tìm hiểu Đạo Công giáo không? 

Bằng cách thức nào? Bạn đã ngỏ ý với họ chưa?  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

4.  Nếu bạn gia nhập Giáo hội Công giáo, gia đình bạn, cha mẹ của bạn nghĩ thế nào? 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

5.  Ngay bây giờ bạn có những thắc mắc nào về Giáo hội Công giáo hoặc về Kitô giáo? 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

6.  Bạn có tha thiết và có thể tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật với Giáo xứ, và các lớp học của Tiến Trình Dự Tòng 

(RCIA) hằng tuần không? Nếu không, xin cho biết lý do? 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  


