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St. Philip Phan Van Minh Catholic Church
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ĐƠN GHI DANH LỚP THÊM SỨC
CONFIRMATION CLASS REGISTRATION FORM

	
  

Niên Học – School Year: 2022 - 2023

Tên-Name:__________________________________________________________________________
Tên Thánh-Baptismal name

Tên Họ-Last name

Tên Lót-Middle Name

Tên gọi-First Name

Ngày và nơi sinh: ________________, tại _________________________________________________
Date and place of birth (nn/tt/nn, dd/mm/yy)
at
(Thành phố-City, Tiểu bang-State, Quốc gia-Country)
Điện thoại-phone: _______________________ Điện thư-Email: _____________________________
Tên cha-Father’s name: _______________________________________________________________
Tên mẹ -Mother’s name: ______________________________________________________________
Địa chỉ -Address: ____________________________________________________________________
Điện thoại-Telephone: ___________________, _____________________, ______________________
Cha-Father’s

Mẹ-Mother’s

Email

Hiện ghi danh tại Giáo Xứ -Parish registered: _____________________________________________
Bao lâu-How long? ______________ Số danh bộ - Registration #: _________________
Ngày Rửa Tội-Date of Baptism: _____________(n/t/n) Nhà Thờ RT-Church of Baptism:____________
Địa chỉ nơi RT-Address of place of Baptism: _____________________________________________
Ngày Rước Lễ Lần Đầu-First Communion date: _______________________
Nơi RLLĐ- Church & Place of First Communion: _________________________________________
Người đỡ đầu-Sponsor: _______________________________________________________________
Tên Thánh-Baptismal name

Tên Họ-Last name

Tên Lót-Middle name

Tên gọi-First name

Thuộc Giáo xứ-Parish member of: _______________________ Số danh bộ-Registration #: _________
Ký tên-Signature: Ứng viên ____________________________________Ngày-date: _____________
Candidate

Phụ huynh ____________________________________Ngày-date: _____________
Parent

Phần dành cho văn phòng Giáo Lý:

Số PH: ______ Số HS: ______ Nhóm: _____ Học Phí đã nộp: _______ Tên mới:_____________
_____CC Rửa Tội _____CC- XTRLLĐ
_____Giấy GT- PH
_____ Giấy GT – NĐĐ

Hướng Dẫn Ghi Danh Lớp Thêm Sức
Lớp này dành cho các em từ lớp 10 trở lên trong chương trình giáo lý mà chưa lãnh nhận bí tích
Thêm Sức. Lớp học được tổ chức từ 7:15 chiều đến 8:30 tối vào mỗi thứ Tư trong mùa Thu, từ tháng 9
đến tháng 12, và ba ngày thứ Ba trong mùa Xuân. Vào tháng 2, sẽ có một cuối tuần tĩnh tâm tại trung
tâm San Pedro. Trong mùa Xuân các em sẽ thực hiện dự án phục vụ cộng đồng. Các em sẽ lãnh nhận bí
tích Thêm Sức vào khoảng tháng Tư hoặc tháng Năm, tùy theo lịch trình của Đức Cha giáo phận. Lớp
này kéo dài một năm học.
Điều kiện tham dự:
• Đã học giáo lý trong niên học 2021-2022 và đã ghi danh hoặc đang học giáo lý theo cấp lớp
trong niên học 2022-2023.
• Nộp Đơn Ghi Danh Lớp Thêm Sức kèm theo học phí $170, trả bằng chi phiếu hoặc ngân phiếu.
• Nộp Chứng Chỉ Rửa Tội—bản chính thức.* Giáo xứ sẽ hoàn lại bản này sau khi nhận đơn.
• Nộp Chứng Chỉ Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu—bản chính thức.* Bản này cũng sẽ được hoàn lại.
• Cho biết Số Danh Bộ (số phong thơ dâng cúng) của Giáo Xứ. Nếu không phải là thành viên
Giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, xin vui lòng nộp giấy giới thiệu và ủy quyền của cha
xứ giáo xứ mà quý vị là thành viên.
• Cho biết tên người đỡ đầu (sponsor). Người đỡ đầu phải là:
v người Công Giáo trên 16 tuổi
v đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức
v đang sống đạo tốt và không bị ngăn trở gì theo Giáo Luật.
v Người đỡ đầu buộc phải nộp giấy chứng nhận đỡ đầu (Certificate of Sponsorship). Giấy
chứng nhận sẽ được phát ra và người đỡ đầu cần liên lạc với quý cha trong giáo xứ để
được chứng nhận. Nếu người đỡ đầu không là thành viên Giáo Xứ Thánh Philipphê Phan
Văn Minh thì cần liên lạc với cha xứ giáo xứ của họ để được chứng nhận.
v Người đỡ đầu phải đồng hành với ứng viên trong tiến trình chuẩn bị lãnh nhận bí tích.
Xin xem thời khóa biểu của niên học để biết những ngày sinh hoạt chung và thu xếp tham
dự.
Ghi chú: * Tại Hoa-Kỳ, hồ sơ ghi trong Sổ Gia Đình không phải là bản chính thức.
______________________________________________________________________________________________________________________

Thời khoá biểu cho lớp Thêm Sức niên khóa 2022-2023
Ngày
Đề Mục
Tham dự viên
14/09/22
Khai Giảng
Phụ huynh và ứng viên
21/09/22
Bài # 1
phụ huynh và ứng viên
28/09/22
Bài # 2
phụ huynh và ứng viên
05/10/22
Bài # 3
phụ huynh và ứng viên
12/10/22
Bài # 4
phụ huynh và ứng viên
19/10/22
Bài # 5
phụ huynh và ứng viên
26/10/22
Bài # 6
phụ huynh và ứng viên
02/11/22
Lễ Các Linh Hồn
Nghỉ Học
09/11/22
Bài # 7
phụ huynh và ứng viên
16/11/22
Bài # 8
phụ huynh và ứng viên
17/01/23
Kiểm điểm dự án phục vụ
phụ huynh, ứng viên và người đỡ đầu
07/02/23
Phỏng vấn
phụ huynh và ứng viên
24-26/2/23
Khóa Ephata
ứng viên
28/03/23
Đúc kết dự án phục vụ
phụ huynh, ứng viên và người đỡ đầu
09/05/23
Tĩnh tâm và tập nghi thức
phụ huynh, ứng viên và người đỡ đầu
14/05/23 Chúa Nhật Thánh Lễ Thêm Sức, lúc 12:30 trưa
phụ huynh, ứng viên và người đỡ đầu
* Sẽ có hai ngày Thứ Bảy trong mùa Thu và mùa Xuân để làm việc phục vụ cộng đồng chung.

