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ĐƠN GHI DANH RỬA TỘI TRẺ EM - INFANT BAPTISMAL FORM 
 

Attended Baptism Preparation Class (Cha Mẹ đã tham dự lớp Giáo Lý Rửa Tội):    Có    Chưa 

(Xin chọn một trong những ngày của lịch trình học ở trang sau)  Ngày_________________ 
  

Họ và Tên Em Bé (Child's Full Name):   

___________________________/______________________/_______________________/________________________ 

Tên Thánh (Baptismal Name)    Tên gọi (First Name)          Tên đệm (Middle Name)       Tên họ (Last Name)        
 

Ngày tháng năm sinh (Date of Birth): M___________ / D ______________/ Y _________________________________ 
  
Nơi sinh (Place of Birth): ____________________________________________________________________________ 
 

Gia đình bạn đã ghi danh gia nhập Giáo Xứ (Family Register in Parish):      Có    Chưa  

(Please Register / Xin ghi danh) 
 

Tên Cha (Father’s Name):  

__________________________/______________________/_______________________ /________________________ 

Tên Thánh (Baptismal Name)    Tên gọi (First Name)          Tên đệm (Middle Name)       Tên họ (Last Name)        
 

Tên Mẹ (Mother’s Name):   

___________________________/______________________/_______________________/________________________ 

Tên Thánh (Baptismal Name)    Tên gọi (First Name)          Tên đệm (Middle Name)       Tên họ (Last Name)        
 

Địa chỉ (Home address): _____________________________________________________________________________                         

                                         ________________________/________________________________ / ___________________          

                                         Thành Phố (City)                    Tiểu Bang (State)                                      Số Vùng (Zip Code)                                                     
 

Email:  ___________________________________________________________________________________________ 
  
Điện thoại nhà (Home phone):  (________) ______________________ (Cell):   (________) _______________________ 
 

Tình trạng hôn nhân (Parents Marriage): 
 

 Kết hôn (Married)                      Độc thân (Single Parent)                       Sống chung (Cohabitation) 

 Ly thân (Separated)                                   Ly dị (Divorced)  
  
Tên Cha đỡ đầu (Godfather's name):                   Tên Mẹ đỡ đầu (Godmother's name): 

_____________________________________________               ____________________________________________ 

 

Điện thoại(Telephone)___________________________               Điện Thoại (Telephone)_________________________ 
 

Tình trạng hôn nhân (Marriage Status)                                    Tình trạng hôn nhân (Marriage Status) 

Kết hôn (Married)            Độc thân (Single)                           Kết hôn (Married)                Độc thân (Single) 

Những bí tích đã nhận (Sacraments Received)                               Những bí tích đã nhận (Sacraments Received)                                                                                               

Rửa Tội (Baptism)                                                                       Rửa Tội (Baptism)                                                                                      

Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (First Holy Communion)               Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu (First Holy Communion) 

Thêm Sức (Confirmation)                  Thêm Sức (Confirmation)                                              

 



 
 

Xin đính kèm bản sao "Giấy Khai Sinh" hoặc "Giấy Chứng Nhận của bệnh viện" nơi em bé được sinh ra. 

Please include a copy of the "Birth Certificate" or the "Hospital Certificate" where the child was born. 
 

 

 

Số ghi danh Giáo xứ (ID Number):  ____________________________________________________________ 

    

Ngày Rửa Tội (Date of Baptism):  tháng (month): __________ ngày (day): _________năm (year):  _________ 

  

Địa điểm Rửa Tội: _______________________________________ do Cha: ____________________________ 

                                                      Nhà Thờ (Church)  

  

Vào sổ Giáo xứ ngày: __________________________Trang _____________________ Số_________________ 

  

Đã nhận chứng chỉ:  _________________________________________________________________________ 

   

Tiền ủng hộ giáo xứ: $ _______________________________________________________________________ 

 

 Khăn rửa tội + Nến + Certificate:  $ 30.00 (là thành viên của Giáo Xứ) 

 Ngoài Giáo xứ: Đóng $ 60.00 (không phải là thành viên của Giáo Xứ) 

 

 Rửa tội trong các  thánh lễ: (Tuần thứ IV trong tháng) 

 Thứ Bảy:      6:00pm 

 Chúa Nhật:    9:30 am             11:30 am               5:00 pm 

 

Những ngày Chúa Nhật sẽ cử hành Bí Tích Rửa Tội trẻ em trong năm 2018: 

 

27, 28  tháng 1          31 tháng 3                        01, tháng 4 (Phục Sinh) 

26, 27  tháng 5                   23, 24 tháng 6                  21, 22 tháng 7           

25, 26 tháng 8                    22, 23 tháng 9                   27, 28 tháng 10                    

24, 25 tháng 11                  22, 23  tháng 12 

 

***** Ngày gia đình muốn con em được Rửa Tội:  ___________________________________ 

(Xin chọn một trong những ngày ghi trên) 
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GIÁO LÝ BÍ TÍCH RỬA TỘI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rửa Tội Trẻ Em 

Infant Baptism 
 

 

Nhờ ơn bí tích Hôn Phối, cha mẹ nhận trách nhiệm và đặc quyền 

giáo dục đức tin cho con cái, Cha Mẹ là những sứ giả đầu tiên của 

đức tin, khai tâm cho con về các mầu nhiệm đức tin từ lúc chúng còn 

nhỏ. Họ phải đưa con cái, hòa nhập vào đời sống của Hội Thánh 

ngay từ lúc còn thơ bé. Nếp sống gia đình có thể tạo nên những tâm 

tình tốt đẹp, chuẩn bị và nâng đỡ đức tin sống động cho con trong 

suốt cuộc đời” (GLCG 2225) 

 
Bí tích Rửa Tội là “bước đầu tiên” trong diễm phúc được làm “Con 

của Thiên Chúa” và gia nhập vào gia đình của Chúa là Giáo Hội; 

và vì Cha Mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục đức tin 

cho con mình, Giáo Hội nói chung và Tổng Giáo Phận Seattle nói 

riêng, muốn chuẩn bị cho các Cha Mẹ một hành trang căn bản  về 

đời sống  Kitô trước khi con mình được lãnh nhận hồng ân đặc biệt 

và cao quý này. 

 

Trước khi các em được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Cha Mẹ và người đỡ đầu cần phải  

tới tham dự một lớp học để chuẩn bị. 

 

Dưới đây là thời gian và địa điểm các lớp Giáo Lý Bí Tích Rửa Tội trong năm 2017. 

Quý vị cần phải ghi danh tối thiểu 4 tuần trước mỗi lớp học. 
 

Vietnamese Martyrs Parish 

6801 S. 180th St, Tukwila, WA 98188     

Phone: (206) 325-5626   Fax: (206) 324-5849 

Website: www.vmpwa.org 
 

Liên Lạc: Thầy Mậu    Phone:  (425) 623-6304 (Cell)       (253) 216-6760 (Home)        Email:  mntc49@q.com 
 

 

Thứ Tư  11 tháng 1 năm 2017       7:00pm - 9:00 pm                

Thứ Tư  08 tháng 2 năm 2017       7:00pm - 9:00 pm                

Thứ Tư  12 tháng 4 năm 2017       7:00pm - 9:00 pm                 

Thứ Tư  10 tháng 5 năm 2017       7:00pm - 9:00 pm                 

Thứ Tư  14 tháng 6 năm 2017       7:00pm - 9:00 pm                 

 

 

Thứ Tư 12 tháng 07 năm 2017        7:00pm - 9:00 pm                                          

Thứ Tư 09 tháng 08 năm 2017        7:00pm - 9:00 pm                                                                

Thứ Tư 13 tháng 09 năm 2017        7:00pm - 9:00 pm 

Thứ Tư 11 tháng 10 năm 2017        7:00pm - 9:00 pm 

Thứ Tư 08 tháng 11 năm 2017        7:00pm - 9:00 pm 

Thứ Tư 13 tháng 12 năm 2017        7:00pm - 9:00 pm 
 

 

Tổng Giáo Phận Seattle Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  

Ủy Ban Giáo Lý & Đức Tin – Trân Trọng Thông Báo 

mailto:mntc49@q.com


 

 

                  BÍ TÍCH  

                    RỬA TỘI 
 

 

Bí tích Rửa Tội là bí tích quan trọng, là cánh cửa dẫn chúng ta vào kho tàng các bí tích và ơn thánh khác của Giáo 

Hội.  Trong tinh thần của Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo, tôi xin gởi đến quý Ông Bà Anh Chị Em những 

hướng dẫn liên quan đến Bí Tích Rửa Tội tại giáo xứ chúng ta: 
 

Lứa tuổi: Nếu là trẻ em dưới 7 tuổi thì cha mẹ các em cũng như người đỡ đầu sẽ học lớp “Bí Tích Rửa Tội” để 

học hỏi về ý nghĩa và bổn phận đi kèm với Bí Tích này (Giáo Luật số 851). Thầy Sáu Philiphe Nguyễn Đức Mậu 

là người dạy lớp này. (Xem lịch học trong năm….) 
  

Nơi cử hành bí tích rửa tội: Tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trường hợp ngoại lệ (tại bệnh viện hoặc 

nursing home…) là khi nguy tử.  Nếu có trường hợp ngoại lệ khác, xin báo cho Cha xứ biết. 
 

Thời gian cử hành bí tích rửa tội:  
 

A) Đối với các em nhỏ vào các ngày Chúa Nhật tuần thứ 4 mỗi tháng trong năm các thánh lễ cuối tuần (ngoại 

trừ mùa Chay.)  

B) Đối với thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên thì phải được rửa tội trong lễ Vọng Phục Sinh.  
 

Người đỡ đầu: Đã được 16 tuổi trọn, là người công giáo, đã lãnh nhận các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Mình 

Thánh Chúa, có đời sống xứng hợp với Đức Tin và chức vụ sắp lãnh nhận (Giáo Luật số 874), không mắc một 

hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và tuyên bố hợp lệ không phải là cha mẹ của người được rửa tội.  
 

THỦ TỤC RỬA TỘI 
 

Kính gởi quí Ông Bà Anh Chị Em. Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thông báo đến các gia đình có con em 

rửa tội. 
 

- Cha Mẹ phải tham dự lớp giáo lý dành riêng cho Cha Mẹ và người đỡ đầu vào ngày thứ Tư, tuần thứ 3 trong 

tháng.   (Thời gian: 7:00 pm - 9:00 pm tại văn phòng giáo xứ.) 

- Gởi đơn đến văn phòng Giáo Xứ 1 tuần trước ngày rửa tội.  

(Đơn xin rửa tội, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đã tham dự lớp giáo lý). 

- Lệ phí mỗi em là $30.00 (Gia đình đã ghi danh vào giáo xứ). 

- Lệ phí mỗi em là $60.00 (Gia đình chưa ghi danh vào giáo xứ).  

           (Giáo xứ sẽ có khăn rửa tội, nến và giấy chứng nhận). 

- Tiền ủng hộ giáo xứ tùy gia đình. 

- Vao ngày rửa tội…xin gia đình có mặt tại nhà thờ trước 15 phút. 

           (Cha chủ tế sẽ cử hành nghi thức đón tiếp cuối nhà thờ).       

                                                                              

Linh Mục Chánh Xứ. 

 

 

 

           Lm. Gioakim Đào Xuân Thành 



                CHỨNG NHẬN CHA MẸ ĐỠ ĐẦU 

                                              Là cha mẹ đỡ đầu, tôi xin xác nhận những điều dưới đây: 

 1. Tôi đã đủ 16 tuổi và đã ghi danh vào một Giáo Xứ. 

 2. Tôi đã lãnh các Bí Tích: Rửa tội……., Thêm Sức……, Thánh Thể……, Hôn Phối…… (tại nhà  

        thờ Công Giáo) 

 3. Tôi sẽ là mẫu gương người tín hữu công Giáo sống động cho con đỡ đầu, qua việc cầu nguyện hằng  

         ngày, thực hành nhân đức, và tham gia tích cực vào  đời sống của Giáo xứ và các cừ hảnh phụng vụ,   

        đặc biệt siêng năng tham dự thánh lễ Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. 

 4. Tôi sẽ duy trì đời sống đức tin và mối quan hệ với con đỡ đầu bằng các việc như: mừng những sự  

         kiện quan trọng như dịp kỷ niệm lễ rửa tội, Rước lễ lần đầu, Thêm sức, và bằng việc hỗ trợ, khuyến  

        khích người con đỡ đầu trong đời sống người Kitô hữu. 

 5. Tôi đã tham dự lớp chuẩn bị rửa tội tại:…………………………….ngày:………………… 

        -----------------------------------------------                              -------------------------------------- 

             Chữ ký của Cha Mẹ đỡ đầu                                          Ngày tháng năm 

         -----------------------------------------------                          

             Tên Cha Mẹ đỡ đầu   

 

        -----------------------------------------------                             ----------------------------------------                                                                                      

             Tên Em bé rửa tội                                                                Ngày rửa tội 

Nếu quý vị không có trong Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin vui lòng hoàn tất các thông tin dưới đây: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHỨNG NHẬN CỦA CHA XỨ:  Người ký tên trên đây là thành viên của Giáo xứ này, và trong sự hiểu biết của tôi, 

người này có khả năng đảm đương các bổn phận của người bảo trợ cho Bí Tích này. 

            

               Đóng dấu                                                   ------------------------------------------------------ 

                                                                                                                          Họ Tên Cha Chánh Xứ 

                  ------------------------------------------------------- 

                                                                                                                          Chữ ký của Cha Xứ 

                                                                                                       ------------------------------------------------------- 

                                                                                      Tên Giáo xứ 

                                          -------------------------------------------------------- 

                                                  Địa chỉ Giáo xứ 
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GODPARENT / SPONSOR FORM 

                       The completed form should be returned to Baptism and Confirmation Coordinator: 

 1. A person at least 16 years of age and register in a Parish. 

 2. A Roman Catholic who was received the sacraments of Baptism….., Eucharist….., Confirmation… 

 3. A person who participates in the spiritual life of the Catholic Church by weekly attendance at Sunday Mass and regular 

reception of the sacraments. 

 4. A person who will share, support nadn help deepen a Christian relationship with the child or adult being baptized or 

confirmed. 

 5. I had completed the class prepare for baptism at:…………………………….date:………………… 

        -----------------------------------------------                              -------------------------------------- 

             Signature of sponsor                                                                  M/D/Y 

         -----------------------------------------------                          

             Name of the sponsor   

 

        -----------------------------------------------                             ----------------------------------------                                                                                      

             Name of the Baby                                                                     Date of Baptism 

If you are not register in Vietnamese Martyrs Parish. You should complete this information: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

To Be Completed By Godparent’s/Sponsor’s Parish 

 

I verify that ________________________________________________(Godparent/Sponsor’s Name) is: 

 

____ Eligible to serve as a Godparent/Sponsor 

____ A registered member of this parish 

        

              Parish Seal                                                   ------------------------------------------------------ 

                                                                                                                       Printed Name of Pastor  

                  ------------------------------------------------------- 

                                                                                                                      Signature of Pastor 

                                                                                                       ------------------------------------------------------- 

                                                                                  Name of the Parish                                       
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