
CONFIRMATION SPONSOR COVENANT 

 

As a Confirmation sponsor, your role is to encourage the faith of your candidate and be 

an “example” to your Confirmation candidate and to reflect with the candidate on the 

meaning of a life of Catholic discipleship. 

 

The Code of Canon Law (Church Law) specifies the requirements for serving as a 

sponsor at Confirmation (Canon 893) are the same as those for godparents at Baptism 

(Canon 874): You may not be the parent of the person being confirmed; you must be at 

least 16 years old; you must be fully initiated (Baptism, Confirmation, Eucharist); if 

married, be in valid Catholic marriage; and live a life of active faith in the Catholic 

Church. 

 

I understand the requirements of being a Confirmation sponsor and I state that I received  

 

the Sacrament of Baptism 

 

at ______________________________________________________________Church in  

 

__________________________________________________________ (City and State) 

 

I received the Sacrament of Confirmation 

 

at ______________________________________________________ Catholic Church in  

 

_________________________________________________________ (City and State) 

 

 

(And if married) celebrated the Sacrament of Marriage 

at ___________________________________________________________________ in 

 

_________________________________________________________ (City and State) 

 

My candidate’s name is:___________________________________________________ 

 

Name of parish and city where the Sacrament of Confirmation is to take place: 

 

Parish_______________________________________City________________________ 

 

I am active in the Catholic Church, fully initiated into the Catholic Church, 

regularly attend Mass on Sunday and strive to live my faith. 

 

Please print your  

 

Name_________________________________________________________________ 

  

 

Signature______________________________________________________________  

 

 

Date__________________ 



Giao Ước của Người Đỡ Đầu 
 

Là người đỡ đầu,  vai trò của Ông/Bà là  khuyến khích đời sống Đức Tin của con đỡ dầu, 

là nhân chứng và mẫu gương trong cuộc sống người Tông Đồ Công Giáo  cho người con 

đỡ đầu noi theo. 

 

Theo bộ luật Giáo Hội Công Giáo (Code of Canon Law) đã quy định rõ ràng các điều 

kiện cho người đỡ đầu Thêm Sức (Canon 893) giống như cha mẹ đỡ đầu lúc Rửa Tội 

(Canon 874) như sau: 

 Cha mẹ ruột không được đỡ đầu cho con 

 Phải là từ 16 tuổi trở lên 

 Đã lãnh nhận các phép Bí Tích: Rửa Tội, Thêm Sức, Thánh Thể 

 Nếu lập gia đình, bắt buộc phải hợp thức theo hôn nhân Công Giáo 

 Và tích cực sống đức tin Giáo Hội Công Giáo 

 

 

Tôi hiểu các yêu cầu của một người đỡ đầu trong Bí Tích Thêm Sức và tôi xin chứng 

nhận rằng là tôi đã lãnh nhận: 

 

1. Bí Tích Rửa Tội 

tại ___________________________________ Thành Phố: ___________________ 

2. Bí Tích Thêm Sức 

tại nhà thờ Công Giáo: ___________________________________  

Thành Phố: ___________________ 

3. Bí Tích Hôn Nhân (nếu đã lập gia đình) 

tại nhà thờ Công Giáo: ___________________________________  

Thành Phố: __________________ 

 

 

Người con đỡ đầu của tôi là: __________________________________ 

sẽ chịu phép Thêm Sức  

Tại (parish): Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  Thành Phố (city): Austin, Texas 

 

Tôi đang tích cực sinh hoạt trong Giáo Hội Công Giáo, thường xuyên tham dự Thánh lễ 

vào ngày Chúa Nhật và phấn đấu để sống Đức Tin của tôi 

 

Tên (Sponsor’s name)_________________________________________________ 

 

Ký Tên (Sponsor Signature): ______________________ Ngày(Date)______________ 


