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Nhà Thờ Thánh Luca, Houston, TX

Translated by Tiffany Vu, 12/2/16

Đơn Nhận Giữ Vai Trò Người Đỡ Đầu
For Godparents and Other Sponsors
Xin điền một đơn cho mỗi Cha Mẹ Đỡ Đầu/Người Đỡ Đầu/Người Làm Chứng
Tôi tên, ____________________________________ nhận làm cha mẹ đỡ đầu, người đỡ đầu hoặc,
người làm chứng cho ____________________________________.
Xin vui lòng đánh dấu ‘ü’ vào chỗ dành sẵn điều thích hợp và ‘X’ vào chỗ không phù hợp.
Để lãnh trách nhiệm làm cha mẹ đỡ đầu, tôi hội đủ những điều sau:
_____ Tôi đã tròn mười sáu tuổi (Điều 874; triệt 1; 2)
_____ Tôi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và bí tích Mình Thánh Chúa trong
Giáo Hội Công Giáo. (Điều 874; triệt 1; 3)
_____ Tôi đang còn độc thân hoặc đã lập gia đình theo luật Giáo Hội Công Giáo.
Theo luật Giáo Hội: Điều này có nghĩa là ông/bà đã lãnh nhận bí tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Công Giáo, có sự hiện
diện của Linh Mục(hoặc Thầy Sáu) chúc lành và chứng nhận phép bí tích Hôn Phối. (Điều 874; triệt 1; 3; 4)

_____ Tôi thường tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ và Xưng Tội. (Điều 874; triệt 1; 3)
_____ Tôi không phải là cha hoặc mẹ của người lãnh nhận bí tích. (Điều 874; triệt 1; 5)
Xin chú ý: Người lãnh nhận bí tích có thể có một hoặc hai cha mẹ đỡ đầu. Nếu có hai người, thì cần phải có một
cha và một mẹ đỡ đầu. Tôi là:
Ông/anh _____
Bà/chị _____
(Điều 873)
Nếu ông/bà không hội đủ điều kiện làm cha mẹ đỡ đầu, xin qua trang sau với tư cách người làm chứng.

Tôi sẽ đặc biệt chú ý đến người lãnh nhận bí tích mà tôi hiện diện làm chứng và tôi sẽ giúp đỡ
họ khi cần để họ cố gắng sống đời sống Kitô Giáo cách xứng đáng và tận tụy chu toàn những
bổn phận gắn liền với Bí Tích.
Xin chú ý, ngoài những bổn phận của người đỡ đầu sau khi Bí Tích đã hoàn tất, cha mẹ đở đầu
nên vẫn tiếp tục gắn liền và nâng đỡ người lảnh nhận Bí Tích trong cuộc sống Kitô hũu.
_____________________________________
Chữ ký của Người Đỡ Đầu/Người Làm Chứng

____________________________________
Ngày/tháng/năm

Địa chỉ của Người Đỡ Đầu/Người Làm Chứng: _______________________________________
________________________________________ Điện thư: _______________________________
Số Điện Thoại của Người Đỡ Đầu/Người Làm Chứng: ____________________________________
Ngày lãnh nhận các Bí Tích (Rửa Tội, Thêm Sức, …) chưa thể sắp xếp vào những giờ phụng vụ
của Giáo Xứ Thánh Luca cho đến khi đơn này được hoàn tất và nộp lại cho thư ký văn phòng
Giáo Lý. Đơn này có thể được đưa đến văn phòng Giáo Xứ, scanned và gởi điện thư đến
cffadmin@stlukescatholic.com, hoặc faxed đến 281-481-8780 tới Cô Rosio Contreras.
Với người Tân Tòng: Người đỡ đầu và Cha Mẹ Đỡ Đầu có thể khác nhau.
Nên chắc rằng người đỡ đầu và người lãnh nhận bí tích có sự khẳng định và hiểu rõ vai trò của người đỡ đầu
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Người Làm Chứng
Dành cho những em lãnh Bí Tích Rửa Tội dưới bảy tuổi: Người làm chứng đã được rửa tội nhưng thuộc về một giáo
đoàn không Công Giáo thì nhận vai trò tương tự như cha mẹ đỡ đầu. Bởi vì không phải là người Công Giáo, người
làm chứng không thể chính thức được gọi là cha mẹ đỡ đầu (Điều 874; triệt 2). Tên của người làm chứng sẽ được
ghi vào sổ rửa tội chỗ cha mẹ đỡ đầu với chú thích là người làm chứng.

Xin đánh dấu ‘ü’ vào chỗ thích hợp và ‘X’ vào chỗ không phù hợp.
_____ Tôi đã được rửa tội bằng nước bởi một người nhân danh Đức Chúa Cha và Đức
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần và phép rửa tội không thuộc về Công Giáo.
_____ Tôi nhận làm chứng nhân cho em.
Xin vui lòng ký tên vào trang trước.
Người được rửa tội phải có ít nhất một cha mẹ đỡ đầu. Thêm một người nữa với tư cách chứng nhân của Bí Tích
Rửa Tội. (Điều 874; triệt 2)

Những Điều Đòi Hỏi Người Đỡ Đầu và Người Làm Chứng Cần Có
Giáo Xứ Thánh Luca cần sự qủa quyết rằng bất cứ người đỡ đầu bí tích (Rửa Tội, Thêm Sức hay Tân Tòng) cần hội
đủ những điều kiện căn bản để làm người đỡ đầu. Dưới đây là những điều cần đòi hỏi.
Ðiều 872: Trong mức độ có thể được, phải liệu cho người sắp chịu Bí Tích Rửa Tội có một người đỡ đầu. Nhiệm vụ của
người đỡ đầu là tham dự vào việc khai tâm Kitô giáo của người lớn sắp rửa tội; còn đối với nhi đồng sắp rửa tội,
người đỡ đầu phải cùng với cha mẹ đem em nhỏ đến chịu rửa tội, rồi cộng tác với cha mẹ giúp em bé đã được
rửa tội sống đời sống Kitô giáo cách xứng đáng và tận tụy chu toàn những bổn phận gắn liền với Bí Tích Rửa Tội.
Ðiều 873: Có thể chỉ nhận một cha đỡ đầu hoặc một mẹ đỡ đầu, hay cả cha và mẹ đỡ đầu.
Ðiều 874: (1) Ðể được nhận giữ vai trò đỡ đầu, cần:
1. phải được chọn lựa bởi chính người sắp được rửa tội, hay cha mẹ của đương sự hoặc người thế quyền cha
mẹ; nếu không có cha mẹ và người thế quyền thì Cha Sở hay thừa tác viên rửa tội sẽ chọn lựa. Người được
chọn phải có khả năng và chủ ý thi hành nhiệm vụ đỡ đầu;
2. đã được mười sáu tuổi trọn, trừ khi Giám Mục giáo phận ấn định tuổi khác, hoặc Cha Sở hay thừa tác viên
thấy có thể nhận một ngoại lệ vì lý do chính đáng;
3. phải là người công giáo, đã chịu Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Mình Thánh, lại có đời sống xứng hợp với Ðức
Tin và chức vụ sắp lãnh nhận;
4. không mắc một hình phạt giáo luật đã được tuyên kết và tuyên bố hợp lệ;
5. không phải là cha hay mẹ của người được rửa tội.
(2) Người nào đã được rửa tội nhưng thuộc về một giáo đoàn không Công Giáo, thì chỉ được nhận cùng với một
người đỡ đầu Công Giáo, và với tư cách chứng nhân của Bí Tích Rửa Tội mà thôi.
Ðiều 892: Trong tầm mức có thể, người lãnh Bí Tích Thêm Sức cần có một người đỡ đầu. Bổn phận của người này là lo
giúp người chịu Bí Tích Thêm Sức sống như nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và trung kiên chu toàn những
bổn phận gắn liền với Bí Tích Thêm Sức.
Ðiều 893: (1) Ðể có thể nhận làm người đỡ đầu, cần hội đủ những điều kiện đã nói đến ở điều 874.
(2) Nên chọn chính người đỡ đầu lúc rửa tội để làm người đỡ đầu Thêm Sức.
(Bộ Giáo Luật, Latin-English-Tiếng Việt soạn thảo, Bộ Giáo Luật Hoa Kỳ, 1983, p.329, 335)

“Mỗi một người lãnh Bí Tích Thêm Sức thưòng nên có một người đỡ đầu. Người đỡ đầu đưa người lãnh nhận bí
tích đến xức dầu và nhận bí tích Thêm Sức và giúp đỡ người lãnh Bí Tích Thêm Sức thực hiện lời tuyên xưng đức
tin khi chịu phép rửa tội dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.”
(Nghi Thức Thêm Sức , Introduction #5. Archdiocesan Confirmation Guidelines and Resources Revised March,
2007, Continuing Christian Education, Archdiocese of Galveston-Houston, 27.)

Với người Tân Tòng: Người đỡ đầu và Cha Mẹ Đỡ Đầu có thể khác nhau.
Nên chắc rằng người đỡ đầu và người lãnh nhận bí tích có sự khẳng định và hiểu rõ vai trò của người đỡ đầu

