
 GIÁO XỨ CHÚA KITÔ VUA - Christ the King Catholic Church 

  1112 Eagle Dr, Fort Worth, TX76111  ---  (817) 386-5582 / (817) 831-0282 

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO XỨ 

Parish Registration Form 

 

Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn, chúng tôi xin được gia nhập Giáo Xứ Chúa 

Kitô Vua, thuộc Giáo Phận Fort Worth, 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 cách tích cực vào các việc phượng tự, các sinh 

hoạt của Giáo Khu, cũng như các công tác chung trong 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 thơ này mỗi khi dâng cúng trong 

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. 

3. Gia đình chúng tôi xin đóng góp $...... cùng với đơn xin này, để Giáo xứ lo 

việc giấy tờ ghi danh và những chi phí cần thiết khác liên hệ. 

4. Hàng tuần gia đình chúng tôi hứa sẽ đóng góp số tiền sau đây để giáo xứ có 

phương tiện sinh hoạt và trang trải các chi phí trong giáo xứ: 

 __$100 __$50 __$25 __$20 __$15 __$10 __$......... 
 

Fort Worth,  Ngày  _____  tháng   _______  năm            . 

       Ký Tên 

 

Chứng nhận 

       Gia Trưởng 

 

Cha Xứ / Thư Ký Gx / Trưởng Khu  

 



TỜ KHAI LÝ LỊCH GIA ĐÌNH -  Family Profile 

 
Tên Gia Trưởng: _______________________________   Giáo Khu: _________________  Số BaoThư: _________                 

Địa Chỉ: ______________________________________    Email: ________________________________________   

 ____________________________________________     Phone: _________________ Cell:__________________ 
 

Số  
Thứ 
Tự 

Tên Thánh, Họ và Tên 
Holy Name and Full Name 

(Đánh dấu Tiếng Việt) 

Địa Vị 
(ex: Mẹ, 

Cha, 
Con) 

Ngày - Nơi Sanh 
Date and Place 

of Birth 
(dd/mm/yyyy) 

Ngày - Nơi Rửa Tội 
Date and Place 

of Baptism 
(dd/mm/yyyy) 

Ngày - Nơi Rước Lễ 
Date and Place 

of First Communion 
(dd/mm/yyyy) 

Ngày - Nơi Thêm Sức 
Date and Place 
of Confirmation 

(dd/mm/yyyy) 

Ngày - Nơi Hôn Phối 
Date and Place 

of Marriage 
(dd/mm/yyyy) 

Thí dụ Giuse Đô trạng Ếch Cha 31/01/1000 28/02/1000 31/03/1009 31/07/1017 30/09/1030 

01        

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

09        

10        

LƯU Ý:   - Những ai đã lập gia đình dù ở riêng hay vẫn chung sống với cha mẹ, khai thành gia đình riêng biệt và dùng bao thư với số ký danh riêng. 
- Những người con trên 18 tuổi và chưa lập gia đình nhưng đã ở riêng, khai thành gia đình riêng biệt và dùng bao thư với số ký danh riêng. 

 


