
Sponsor’s Agreement         Date: _______________ 

Having read and considered the above statements, I believe that they reflect my present situation. 

Therefore,  I,                                                          , a parishioner of                                                    

  

accept the privilege and responsibility of being a baptismal Godparent/Confirmation sponsor for                                                

 

 

Signature of Godparent/Sponsor  __________________________________________ 
 

Signature of his/her parish Priest     _________________________________________ 

(Parish Seal) 

 

name of godparent or sponsor name of parish of the godparent or sponsor 

name of person to be baptized or confirmed 

 

OUR LADY OF LOURDES PARISH  

10243 12th Ave S. Seattle, WA  98168   

Phone: 206-735-7598 

 
GODPARENT/SPONSOR FORM 

 

(The completed form should be returned to Baptism  and Confirmation Coordinator) 
 

 
 

A Godparent for the sacrament of Baptism or a sponsor for the sacrament of Confirmation is: 
 

 a Roman Catholic who has received the sacraments of Baptism, Confirmation and Eucharist; 

 a person who participates in the spiritual life of the Catholic Church by weekly attendance at Sunday Mass and 

regular reception of the sacraments; 

 a person who will share, support and help deepen a Christian relationship with the child or adult being baptized 

or confirmed; 

 if married, their marriage is recognized as valid by the Catholic Church; 

 a person at least 16 years of age; 

 not the candidate’s parent or step-parent. 

Please note:  

One of the godparents for Baptism may be a non-Catholic Christian. However, they must be baptized in a 
Christian religion.  Non-baptized persons cannot be godparents since they cannot profess faith in Christ nor 

can they renew the vows of their own baptism. 



Thỏa Thuận của Người Đỡ Đầu          Ngày: _______________ 

Sau khi đọc và cân nhắc những điều bên trên, tôi tin là những điều này phù hợp với tình trạng hiện tại của 

tôi.  Vì vậy, tôi,    , một giáo dân của  

  

xin đảm nhận trách nhiệm và vinh dự làm cha mẹ đỡ đầu bí tích Rửa Tội/bí tích Thêm Sức cho:                                                                            

 

 

Chữ ký của Cha Mẹ Đỡ Đầu:  __________________________________________ 
 

Chữ ký Linh Mục của giáo xứ:     _________________________________________ 

(Giáo Xứ Đóng Dấu) 

 

*** Xin nộp lại mẫu đơn này tối thiểu hai tuần trước ngày Rửa Tội với chữ ký của linh mục tại giáo xứ 

Tên Cha mẹ đỡ đầu Tên giáo xứ của Cha mẹ đỡ đầu 

Tên của người lãnh bí tích 

 

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 

10243 12th Ave S. Seattle, WA  98168   

Phone: 206-735-7598 

 
MẪU ĐƠN DÀNH CHO CHA MẸ ĐỠ ĐẦU  

(Xin điền đầy đủ và nộp lại cho người phụ trách lo về Rửa Tội và Thêm Sức) 

 
 

Cha mẹ đỡ đầu cho bí tích Rửa Tội hoặc bí tích Thêm Sức phải : 

 

 Là người Công Giáo đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể; 

 Là người có đời sống tâm linh qua việc tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật hàng tuần và thường xuyên lãnh 

nhận các bí tích; 

 Là người chia sẻ, nâng đỡ và giúp thắt chặt mối quan hệ giữa Thiên Chúa với trẻ em hoặc người lớn 

được rửa tội hoặc thêm sức; 

 Là người nếu đã kết hôn thì hôn nhân phải được Nhà Thờ Công Giáo công nhận là hợp lệ; 

 Là người tối thiểu được 16 tuổi; 

 Là người không phải là cha mẹ ruột hoặc cha mẹ kế của người sắp lãnh nhận bí tích. 

Xin lưu ý:  

Có thể một trong hai cha mẹ đỡ đầu không theo Đạo Công Giáo.  Tuy nhiên, họ phải được rửa 

tội theo tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo.  Những người chưa rửa tội không thể làm cha mẹ đỡ đầu, 

vì họ không thể tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô và lặp lại lời hứa rửa tội của chính mình. 


