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TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 
      BAN MỤC VỤ ƠN GỌI 
40 Nhà Chung – Hoàn Kiếm - Hà Nội 
           - - - * * * * * * * - - - - - 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ỨNG SINH 
Năm học 2021-2022 

 
Kính gửi: Cha Đặc trách Ứng sinh của Tổng Giáo phận Hà Nội, 

 
1) Con là (tên thánh, họ và tên): ……………………………………… 

2) Sinh ngày…………tháng…………năm…………………………… 

3) Rửa tội: ngày…………tháng…………năm………………………. 

do: …………………………………………………………………. 

người đỡ đầu: ……………………………………………………… 

4) Rước lễ lần đầu ngày…………tháng…………năm……………….. 

5) Thêm sức ngày…………tháng…………năm……………………… 

do: ………………………………………………………………….. 

người đỡ đầu: ………………………………………………………. 

6) Bố: ……………………………………………………………………………………………………... 

7) Mẹ: …………………………………………………………………………………………………….. 

8) Anh chị em trong gia đình:  

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………..…………………….…………. 

3. ……………………………………………………………………………....……………………… 

4. …………………………………………………………………………………….…….…….……. 

5. ……………………………………………………………………………….…….…….…….……. 

9) Cha đỡ đầu: ………………………………………………………………………….…….…….……. 

10) Quê quán: Giáo xứ ………………………………………………………………….…….…….……. 

11) Địa chỉ gia đình: ……………………………………………………………….…….…….…….……. 

12) Điện thoại riêng: ………………………… Email: …………………………….…….…….…….…… 

13) Quá trình học tập (Nếu bậc Đại học và sau Đại học, xin ghi thêm Khoa nào? Chuyên ngành gì? Năm 

thứ?): 

Từ năm…………đến năm………Trường Tiểu học ………………………………………………. 

Từ năm………….đến năm………Trung học cơ sở……………………………………………….. 

Từ năm………….đến năm………Trung học phổ thông ………………………………………….. 

Từ năm………….đến năm………Đại học hoặc Cao đẳng…………………………………………. 
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14) Quá trình tìm hiểu Ơn gọi (ví dụ: qua Cha xứ, người thân, hoặc bạn bè…) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

15) Kinh nghiệm sống, hoặc làm việc (công việc tông đồ, công việc xã hội, môi trường sống): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

16) Người thân trong họ hàng đi tu (Linh mục, tu sĩ, cho biết có tương quan họ hàng thế nào với tôi): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

17) Ghi chú: Gia cảnh, bố mẹ và những công việc đảm nhận trong Giáo hội, ngoài xã hội: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

18) Những động lực thúc đẩy anh khao khát theo đuổi Ơn gọi linh mục? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

19) Đi tu để làm gì? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

20) Những định hướng cụ để phát triển và hoàn thiện bản thân trong quá trình tìm hiểu Ơn gọi: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

21) Những nhược điểm cần được quan tâm và hướng dẫn để anh trưởng thành hơn: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Con xin cam đoan, những điều khai trên là đúng sự thật. Kính mong Cha đón nhận con làm Ứng sinh của 

Tổng Giáo phận Hà Nội, để con được hướng dẫn, học hỏi và tìm hiểu về Ơn gọi linh mục. 

 

Hà Nội, ngày ……..tháng…….năm 2021 
(người làm đơn ký và ghi rõ họ tên) 

 


