
Đơn xin tham dự Thánh lễ đầu Năm Mới 2021 tại Giáo xứ Omiya 
Ban mục vụ Giáo xứ Omiya 

 
Thánh lễ đầu Năm Mới 2021 “lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa” sẽ được cử hành 2 lần. 
Thánh lễ I vào lúc 11:00 sáng                                   

 Thánh lễ II vào lúc 2:00 chiều 
         Trước tình hình phải đối phó với bệnh dịch Corona, nên chúng tôi xin hạn chế số người 
tham dự Thánh lễ theo số ghế ngồi có giới hạn trong nhà thờ. Cũng tương tự với việc nộp đơn xin tham 
dự Thánh lễ Giáng Sinh, chúng tôi sẽ nhận đơn và bốc thăm, và chỉ những ai được chọn mới có thể 
tham dự Thánh lễ. Xin anh chị em vui lòng đọc các chi tiết sau, và điền những thông tin cần thiết vào 
mẫu đơn rồi nộp tại quầy tiếp tân hoặc gửi thư trực tiếp đến Giáo xứ Omiya. 

    Nộp đơn theo từng cá nhân, và chỉ những ai trực thuộc Giáo xứ Omiya mới có thể nộp đơn. Những 
trẻ em dưới cấp 2 thì nộp đơn theo bố mẹ. 
    (Mỗi bố mẹ có thể nộp đơn cho 3 trẻ em.) 
    Thời gian hết hạn nộp đơn : Chúa nhật ngày 20 tháng 12 (sau Thánh lễ 10:00) 
    Thông báo kết quả : Thứ hai ngày 21 tháng 12  

     ※ Không thể thay đổi sau khi đã nộp đơn. 
       Không thể nhường lại cho người khác nếu ngày đó mình không thể tham dự Thánh lễ. 
 
 
 

Đường cắt 
    

Nguyện vọng tham dự 
Thánh lễ 

Nguyện vọng I 
(             ) 
Nguyện vọng II 
(             ) 

① ngày 1 tháng 1, lúc 11:00 
sáng 

② ngày 1 tháng 1, lúc 2:00 
chiều 

 

Họ tên 
 

 

Tên và lớp học của trẻ em 
đi cùng 
 
 

 

Địa chỉ 
 

 

Số điện thoại  



 
 


