
Giáo Xứ Chúa Kitô Vua 
1112 Eagle Drive •  Fort Worth • TX 76111 

ÐiệnThoại: (817) 386 - 5582 

 
ÐƠN XIN RỬA TỘI 

 
 
Tên gia trưởng __________________________________________ 
 
Số Phong Bì ___________  Ðiện Thoại _______________________  
 

Ðịa Chỉ ________________________________________________  
 

Em (Tên Thánh, họ, gọi)            □ Nam     □ Nữ 

 
______________________________________________________    
 
Nơi Sinh (Thành phố) _____________________ Tiểu Bang _______  
 
Ngày Sinh _____   Tháng _____  Năm _________  
 
Tên Cha và Mẹ (Tên Thánh, họ, gọi) 
 
Cha ___________________________________________________ 
 
Mẹ   ___________________________________________________  
 
Xin  Ðược Rửa Tội:        Ngày _____  tháng _____ năm _________     

 
Tên người Ðỡ Ðầu (Tên Thánh, họ, gọi)  
 
Cha Ðỡ Ðầu ____________________________________________  
 
Mẹ  Ðỡ Ðầu ____________________________________________  
 

Gia trưởng ký tên ______________________ Ngày: ___/___/_____ 
 
Trưởng Khu / HĐMV   
xác nhận và ký tên    ___________________  Ngày : ___/___/_____ 

 
__________________________________________________________________ 

Lưu Ý:    Xin đọc những điều lệ ở trang bên. 

 

ĐIỀU LỆ 
VỀ VIỆC RỬA TỘI TRẺ EM 

 

 

Để theo sát giáo luật cũng như sinh hoạt của giáo xứ, những điều 
lệ sau đây cần được thi hành: 

 

A.   Cha Mẹ  (hoặc người bảo lãnh) 

1. Là thành viên chính thức trong giáo xứ ít nhất được 3 tháng.  

2. Có số ký danh riêng và dùng phong bì đóng góp. 

3. Thường xuyên tham dự Lễ Chúa Nhật, Lễ Buộc, đóng góp và 
tích cực tham gia các sinh hoạt trong giáo xứ.                   

4. Đã dự và hoàn tất lớp Giáo Lý Rửa Tội cho trẻ em trong vòng 
2 năm trước ngày rửa tội cho em bé.  

5. Khi nộp đơn, xin đóng $15.00 lệ phí cho việc lo giấy tờ và đèn 
nến. 

6. Nếu không thuộc giáo xứ Chúa Kitô Vua, cũng phải hội đủ 
các điều kiện trên tại địa phương, và có giấy phép và chứng 
nhận của Cha sở của đương sự, với sự ưng thuận của cha 
xứ. 

7. Những trường hợp ngoại lệ khác cần được cha xứ chấp 
thuận trước. 

8. Ngày Rửa Tội thông thường sẽ vào Chúa nhật thứ 3 mỗi 
tháng sau lễ 12 giờ trưa, hoặc nếu không có thánh lễ trưa sẽ 
vào lúc 1 giờ 30 chiều. Lớp Giáo Lý rửa tội thường tổ chức 
hàng tháng vào thứ Sáu trước ngày rửa tội, lúc 7 giờ tối.  

B.  Người đỡ đầu (Cha Mẹ thiêng liêng) 

1. Người đỡ đầu có thể là nam hay nữ, đã lãnh nhận bí tích rửa 
tội và bí tích thêm sức.  

2. Nếu hai người cùng đỡ đầu cho em bé, ít nhất một trong hai 
người đã lãnh nhận bí tích thêm sức. 

3. Phải hội đủ điều kiện dành cho cha mẹ ở trên. 

 

 


