GIÁO PHẬN KNOXVILLE
10919 Carmichael Rd., Knoxville, TN 37932

ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO XỨ
Parish Registration Form
Gia Trưởng (Head of family):…………………………………………………..…………………………………………………………….…………
Địa Chỉ (address):……….………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện Thoại 1 (phone 1):……………………….…… Điện Thoại 2 (phone 2):………….………………E-mail:…………………………..……………
Số

1

Liên Hệ

Tên Thánh, Họ, Tên Đệm và Tên Gọi

Relationship

Saint name, last, middle, first name

Ngày tháng năm
nơi sinh

Ngày tháng năm
nơi Rửa Tội

Ngày tháng năm
nơi Rước Lễ

Ngày tháng năm
nơi Thêm Sức

Ngày tháng năm
nơi Thành Hôn

dd/mm/yyyy birthplace

dd/mm/yyyy baptism

dd/mm/yyyy communion

dd/mm/yyyy confirmation

dd/mm/yyyy wedding

Gia
Trưởng

2

3

4

5

6

7

(*). Nếu không nhớ ngày lãnh các bí tích có thể ghi Rồi hay Chưa. (If you do not remember the dates of sacraments received, you could put Yes or No).
Sau khi điền đơn này, xin nộp lại cho Văn Phòng Giáo Xứ.

CAM KẾT:
Sau khi đã cầu nguyện và suy nghĩ chính chắn, chúng tôi xin được gia nhập Giáo Xứ Lòng Thương Xót Chúa, thuộc Giáo Phận
Knoxville, Tennessee, để cùng nhau sống đạo theo tinh thần Công Giáo, chu toàn trách nhiệm và hưởng quyền lợi của một thành viên
trong Giáo Xứ. Ý thức được trách nhiệm của chúng tôi là thành viên trong Giáo Xứ:
1. Chúng tôi hứa sẽ tham gia tích cực vào các việc phượng tự, các sinh hoạt của Giáo Xứ, cũng như các công tác chung của Giáo
Xứ.
2. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng theo khả năng của chúng tôi đóng góp để xây dựng Giáo Xứ trong mọi lãnh vực: tinh thần cũng như
vật chất. Chúng tôi sẽ nhận bao thư đóng góp và sử dụng bao thư này mỗi khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, Lễ Trọng cũng
như trong những dịp đóng góp khác, để việc sổ sách của Giáo Xứ được dễ dàng hơn.

Knoxville, Ngày………Tháng……...Năm………..
Gia Trưởng ký tên

