Giáo Xứ Việt Nam Thánh Giuse - Tampa
Saint Joseph Vietnamese Parish
5601 Hanley Rd
Tampa, FL 33634
Tel: (813) 403-6510 office: (346) 775-0967

Đơn Xin Cử Hành Nghi Thức An Táng - FUNERAL PLANNING FORM
Tên Thánh và tên gọi đầy đủ người qua đời: _________________________________________________________________
Name of the deceased

Ngày sinh của Người qua đời: ______________________________Ngày qua đời: ___________________________________
Date of Birth

Date of death

Thuộc Giáo Xứ*: ___________________________________________________________________________________
Parishioner of Parish*

Ngày An táng: _______________________________________________________ Giờ: __________________________________________
Funeral date

Time

Đại diện Nhà Hiếu: _______________________________________________ Số Điện Thoại: ___________________________________
Family contact person

Phone #

Đại diện Nhà Hiếu liên hệ như thế nào với người qua đời: _________________________________________________________
Contact relationship

Địa chỉ Nhà Quàn: ___________________________________________________________________________________________________
Funeral Home’s address & phone
Ngày Cầu Nguyện tại Nhà Quàn:
Wake Service

___________________________________ Giờ: __________________________________________
Time

Tên Người Liên Lạc Của Nhà Quàn: _________________________________Số Điện Thoại: ______________________________
Funeral Home’s Contact Person

Phone #

Nơi An Nghỉ/Hỏa Táng tại Nghĩa Trang: ___________________________________________________________________________
Name and Address of Cemetery

Tên những người ruột thịt trong gia đình của người qua đời (còn sống):
Cha Mẹ (parents): _____________________________________________________________________________________________________
Vợ/chồng (wife/husband): _____________________________________________________________________________________________
Các con (child(ren)): __________________________________________________________________________________________________
Các Cháu (grandchild(ren): ____________________________________________________________________________________________
Xin vui lòng điền chi tiết vào các hàng kẻ ở trên để Giáo Xứ tiện việc lo liệu cho Chương trình An Táng tốt đẹp.
Ca Đoàn Phụ Trách hát lễ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Bài Đọc 1 – Cựu Ước (Tùy gia đình chọn): ……………………………………………………………………………………………………………...
Bài Đọc 2 – Tân Ước (Tùy gia đình chọn): ………………………………………………………………………………………………………………
Cha Chủ Tế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin lưu ý: Nếu gia đình Tang quyến có linh mục là thân nhân hay có liên hệ đặc biệt mà muốn mời tham dự vào các
Nghi thức trong chương trình An táng thì nói với linh mục đó “phải” có lá thư (in good standing/Suitability letter) của
Bề Trên Dòng hay Giám Mục của địa phận nơi linh mục đó đang định cư và gửi thẳng lá thư đó cho Đức Giám Mục sở tại
của người qua đời. Nếu không có lá thư đó thì linh mục đó không được phép tham dự vào bất cứ Nghi thức nào Chương
trình An táng của người qua đời đó. Đây là luật buộc của Giáo Hội Hoa Kỳ.
*Xin gia đình Tang quyến ủng hộ Giáo Xứ $250 cho tiền chi phí nhà thờ. Xin Cám Ơn!

