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PHẦN  I - ỨNG VIÊN  (Xin bỏ dấu và viết họ tên đầy đủ) 
 
Tên Thánh: _______________Họ:____________Tên Lót:__________Tên Gọi:_____________     Phái: Nam [ ]; Nữ [ ]  

Địa chỉ:  ____________________________________Thành phố: ________________Tiểu bang: ____Zip: _______ 

ĐT nhà: (___)____________ĐT di động: (___)____________Email: ____________________________________ 

Ngày Sinh: ____Tháng:_____ Năm:_______ Học vấn: Tiểu Học[ ]; Trung học[ ]; Đại học[ ]; Hậu Đại Học [ ]  

Nghề nghiệp:______________________     Gia cảnh: Độc thân [ ]; Gia đình [ ]; Goá buạ [ ]; Ly dị [ ]; Tiêu Hôn [ ] 

Tên người phối ngẫu____________________đã tham dự Khoá TH Cursillo?: Có [ ]; Chưa [ ]; Sẽ tham dự khoá ______ 

Thuộc Giáo xứ hay Cộng đoàn: ___________________________________Giáo phận: _________________________ 

Hiện đang sinh hoạt trong Hội đoàn/Đoàn thể: __________________________________________________________ 

Anh/Chị có từng nộp đơn tham dự Khóa Tĩnh Huấn Cursillo?  Có [ ]; Không [ ] 
 
Anh/ Chị có bị cản trở trong việc lãnh nhận các phép bí tích? Có [ ]; Không [ ] 
 
Nếu có, lý do:____________________________________________________________________________________ 
 
Tình trạng sức khỏe của ứng viên: Tốt [ ]  Trung bình [ ] Cần sự chăm sóc đặc biệt trong khoá [ ]  
 
Xin vui lòng cho biết chi tiết:______________________________________________________________________ 
 

Lý do muốn tham dự Khóa Cursillo: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Tôi xác nhận các điều trình bày trên đây là đúng sự thật 

Ngày _______Tháng  _____  Năm 2016 

 

 

_______________________________   

Ứng Viên ký tên           
   
 
 
Note: This course is designed for Vietnamese Speaking Only, if you have a hard time to understand Vietnamese, please 
check out Diocese of San Jose website for English courses.  
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Xin điền tiếp trang 2—Giới thiệu ứng viên của người bảo trợ 
     

 
GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ 

 

 
PHẦN  II - NGƯỜI BẢO TRỢ 

 
Tên người bảo trợ:____________________________________________________ 

Đã dự TH Cursillo khoá #________Năm:___________Điạ Điểm:_________________________ 

Địa chỉ:  ______________________________________Thành phố: ____________Tiểu bang: ___ Zip Code: _____ 

ĐT nhà : (____)_______________ ĐT di động : (____)_____________Email:______________________________ 

 

Nhận xét về Ứng Viên: 
Là người có lòng đạo ở mức độ: nhiệt thành [ ]; trung bình [ ]; dưới trung bình [ ] 
Là người lãnh đạo tự nhiên trong các môi trường: 
Gia Đình [ ]; Sở làm [ ]; với vai trò:______________________________Sinh hoạt hội đoàn:___________________ 
Hoạt động xã hội:______________________________________________________________________________ 
Lý do bảo trợ ứng viên:___________________________________________________________________________ 
   
      
CAM KẾT BẢO TRỢ: (Xin đánh dấu X vào lời cam kết) 
                      
Sẽ giải thích Mục Đích của Phong Trào Cursillo và Sơ lược nội dung khoá ba ngày cho Ứng Viên   [ ] 
Sẽ kêu gọi Ứng Viên tham gia sinh hoạt Nhóm, Ultreya, Trường Lãnh Đạo ……     [ ] 
Sẽ hỗ trợ và giúp đỡ Ứng Viên đến tham dự khóa 3 ngày (phương tiện di chuyển, coi sóc việc nhà… )   [ ] 
Sẽ viết thư Palanca và cầu nguyện cho Ứng Viên.         [ ] 
 
 
Tôi xác nhận các điều trình bày trên đây là đúng sự thật và sẽ tiếp tục cầu nguyện, làm Palanca để Ứng Viên lãnh nhận 
hồng ân tham dự Khóa theo tinh thần Phong Trào Cursillo mong muốn. 
 
Ngày          Tháng          Năm 2016 
 
 
 
______________________________ 
Người Bảo Trợ ký tên 
                          
             
                                                                                     
Xin lưu ý :  Số ứng viên thu nhận cho mỗi khóa có giới hạn. Sau khi hoàn tất điền mẫu đơn, xin vui lòng gửi về 
Khối Tiền Cursillo, địa chỉ ghi dưới đây, càng sớm càng tốt, và trước ngày 31/05/2016.  Cách tốt nhất để tránh thư từ  
thất lạc, xin vui lòng mang mẫu đơn này đến buổi Ultreya hoặc trường Lãnh Đạo. Chân thành cám ơn. 
 
Anh Nhật Tiến (Khối Tiền) 
 1336 Mich Bluff Dr, San Jose, CA 95131   ---  Điện thoại  (408) 515-2659 
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