Phiếu ghi danh tham dự một khóa cursillo
  
Họ, Tên ứng viên (Ông, Bà, Cô ) *: … …………………………………….…………………
Tên Thánh :…… …………………………………………………………………………
Ðịa Chỉ :…… …………………………………………………………
Mã số bưu điện : ………….. Thành phố :… …………………………………..
Quốc Gia :.....................................................................................................................
điện thoại : .............................................. (rất cần cho việc liên lạc)
điện thoại di động : ………………………………………………… (nếu có)
hộp thư điện tử (email) : ……………………………………….
(nếu có)
Ngày sinh :................................................... Nơi sinh :...............................................................
Gia cảnh ** : Ðộc thân  Có gia đình  Ly thân  Góa vợ, chồng  Trường hợp khác
Số con (nếu có ) :........................................................................................................................
Trình độ học vấn :…………………………………………………………...
đã tham gia đoàn thể Công Giáo tiến hành nào ? :………………………………………………….
Tình trạng sức khỏe (có trở ngại gì trong 3 ngày dự khóa ?) : ………………………………..
Người giới thiệu : Họ, Tên : ................................................................
Ðịa chỉ :...... ..................................................................
.............................................................................. Ðiện thoại :.......................................
Trong gia đình có ai tham dự Cursillo ? : ..........................................................................................
Nếu có xin cho biết tên : …………………………………………………………………………….
Ứng viên trông đợi gì nơi Cursillo ? ( Mục đích tham dự Cursillo ) :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Ứng viên xin tình nguyện tham dự ** :

Khóa Nam (33) : khai mạc lúc 15g30 ngày 03/07/2014 đến 19giờ ngày 06/07/2014
Khóa Nữ (34) : khai mạc lúc 15g30 ngày 08/07/2014 đến 19 giờ ngày 11/07/2014
(Xin giữ đúng giờ khai mạc và chấm dứt khóa học để đạt được kết quả tốt đẹp mà khóa học đem lại cho tham dự viên)

Ngày............ Tháng............ Năm
Người bảo trợ ký tên

Ứng viên ký tên

****************************************************************************************************************
Xin lưu ý :
 Địa điểm mở khóa : Trung tâm hành hương Ermitage Sainte-Thérèse, 23 rue du Carmel, 14100 Lisieux
(có thể đi xe riêng, hoặc xe lửa tai Gare St Lazare Paris đến Lisieux, khoảng cách từ Ga đến trung tâm
Ermitage 600m)
 Lệ phí tổng cộng cho ba ngày ăn+ở : 140 euros/người
 Bắt đầu từ 14 giờ sẽ đón tiếp ứng viên để làm thủ tục nhập khóa, nếu có thay đổi chúng tôi sẽ thông báo sau.
 Vì số chỗ có hạn ưu tiên cho những người ghi danh sớm. Phiếu ghi danh xin gởi càng sớm càng tốt đến một
trong những địa chỉ sau đây :
Tại Đức : Ông Đôminicô Trần Quốc Doanh, Rangenbergstr.20/23 - 72766 Reutlingen – Germany –
Tel 07121-610095
Tại Pháp : Ông Giuse Nguyễn Minh Dương, 59 bis Route de Saint Leu – 95600 Eaubonne – France –
Tel: 09 81 89 67 01)
Sau khi nhận đơn ghi danh của quý vị, chúng tôi sẽ gửi thơ mời chính thức với đầy đủ chi tiết để quý vị có thể tham gia
tốt đẹp khóa học (phương tiện di chuyển, vật dụng cần mang theo, v.v.)
(*) Gạch bỏ những chữ không cần thiết - (**) Ðánh dấu X trong khung trống.
Trường hợp gia cảnh đặc biệt không nêu trong phiếu ghi danh này, xin viết thư trình bày riêng cho Ðức Ông
Linh hướng Giuse Mai Ðức Vinh.

