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ĐƠN XIN TÌM HIỂU ƠN GỌI 
 

Kính gửi : Cha Bề Trên Dòng Sứ Giả Fatima 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Tên Thánh, họ và tên : _______________________________________________________ 

2. Ngày sinh : __________________________________Nơi sinh : ______________________ 

3. Số CMND : _________________________________ 

4. Địa chỉ : __________________________________________________________________ 

5. Số điện thoại : _______________________________ 

6. Quốc tịch : _____________________________ Dân tộc : ___________________________ 

7. Đã từng khấn Dòng : ( ) Có  ( ) không 

8. Đã từng kết hôn :       ( ) Có ( ) không 

9. Giáo Phận: _____________________________  

10. Giáo Hạt:  _____________________________ 

11. Hiện đang cư ngụ trong Giáo xứ : ______________________________________________ 

Địa chỉ : __________________________________________________________________ 

Tên cha quản xứ : __________________________________________________________  

12. Ngày rửa tội : _____________________________  

13. Ngày thêm sức : _____________________________   

14. Cung cấp 3 người biết rõ về bạn : 

1. Tên : _________________________________________Nghề nghiệp : _____________ 

Địa chỉ : ________________________________________________________________ 

 
 

Ảnh 

3x4 

Dòng Sứ Giả Fatima 
150 Hwy WW 
P.O. Box 455 

St. Clair, MO 63077 
Tel: 636-744-5716 

Email: messengersoffatima@gmail.com 
Website: www.dongsugiafatima.com 
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Điện thoại và email cá nhân : _______________________________________________  

2.  Tên : _________________________________________Nghề nghiệp : _____________ 

Địa chỉ : ________________________________________________________________ 

Điện thoại và email cá nhân : _______________________________________________ 

3. Tên : _________________________________________Nghề nghiệp : _____________ 

Địa chỉ : ________________________________________________________________ 

Điện thoại và email cá nhân : _______________________________________________ 

15.  Mô tả khiếm khuyết về thể lý hoặc bệnh mạn tính (nếu có): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

16. Bạn đã từng được tư vấn hay chữa về bệnh tâm thần? ( ) Có ( ) không 

Nếu có, ghi chi tiết:  ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

17. Bạn đã từng phi phạm pháp luật, bị bẳt giam hay hỏi cung? ( ) Có ( ) không 

Nếu có, ghi cụ thể:  _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH 

Tên cha :_________________________________ Tên mẹ : _________________________ Địa chỉ : 

_________________________________    ________________________________ 

Số điện thoại : ____________________________    ________________________________ 

Nghề nghiệp : ____________________________     ________________________________ 

Trình độ văn hóa : _________________________    ________________________________ 

Cha mẹ đang sống chung   Có   Không 

Anh chị em trong gia đình  

Name : _____________________________Ngày Sinh_______________ Văn hóa : _______ 
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1) ___________________________________    ____________________   _____________ 

2) ___________________________________    ____________________   _____________ 

3) ___________________________________    ____________________   _____________ 

4) ___________________________________    ____________________   _____________ 

5) ___________________________________    ____________________   _____________ 

 

III. THÔNG TIN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

1) Liệt kê từ năm lớp 12 

a) Trường :_____________________________________________________________ 

Ngày tốt nghiệp : ______________________________________________________ 

Địa chỉ : _____________________________________________________________  

b) Trường :_____________________________________________________________ 

Ngày tốt nghiệp : ______________________________________________________ 

Địa chỉ : _____________________________________________________________  

c) Trường :_____________________________________________________________ 

Ngày tốt nghiệp : ______________________________________________________ 

Địa chỉ : _____________________________________________________________  

d) Trường :_____________________________________________________________ 

Ngày tốt nghiệp : ______________________________________________________ 

Địa chỉ : _____________________________________________________________  

2) Trình độ tiếng Anh: 

 Sơ cấp   Trung cấp    Cao cấp 

 Bằng cấp (nếu có :  _____________________________________________) 

  

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI 

− Bạn bắt đầu nhận ra ơn gọi khi nào? 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 



4 

 

− Những ai đã đồng hành với bạn trong suốt thời gian theo đuổi ơn gọi? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

− Lý do bạn muốn gia nhập Dòng tu? 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

− Lý do bạn rời Dòng tu đó? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

− Yếu tố nào thúc đẩy bạn tiếp tục theo đuổi ơn gọi lần nữa? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

− Lý do bạn muốn tham gia ơn gọi tại Dòng Sứ Giả Fatima?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

− Cảm nhận của bạn như thế nào về linh đạo Dòng Sứ Giả Fatima? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

IV. GIẤY TỜ  ĐÍNH KÈM 

1. Giấy khai sinh (bản sao) 

2. Giấy Rửa tội (bản sao) 

3. Giấy Thêm sức (bản sao) 

4. Giấy khám sức khỏe tổng quát (bản sao) 

5. Giấy chứng nhận hoặc bằng cấp (bản sao)` 

6. Hộ chiếu (bản sao) 

7. Giấy nhận xét của Dòng tu bạn đã từng tham gia 

8. Giấy Linh mục quản xứ (nếu ứng sinh chưa từng tham gia ơn gọi của Hội Dòng nào) 

 

 

 

Ngày ……tháng …… năm 2021 

Ứng sinh ký tên 

 

  


