
 
 

LETTER TO THE BISHOP GUIDELINES 
Due: April 15, 2021 

 
The letter to the Bishop is a vital letter because you are going to express your desire to receive the 
sacrament. Bishops are the successors of the Apostles, and for this very reason, they are the ordinary 
minister of Confirmation.  
 
Guidelines: 
1) Letter to the Bishop must be typed, single page, font size 11-12. 
2) Address the letter to the Bishop as follow:  

 
Dear Your Excellency,  
 
Then the content of your letter. 
 
Sincerely,  
(Your Signature) 
(Your Name) 
 

3) Letter Content: Introduce yourself. Explain why you wish to be confirmed. Write a reflection on 
this year’s confirmation liturgy gospel which is Matthew 16:24-27 (Matthew Chapter 20 Verse 
24-27). Some question for your reflection: 1) What is the Gospel saying? 2) What passage of the 
Gospel catch your attention? 3) What is the Gospel saying to you? In other words, how is your 
life touched by this word or phrase of the Gospel?  4) What meaning does it hold for you? 5) 
What might God be saying to you today? Then explain who your Confirmation saint is and why 
you choose that saint.  

4) You may ask for any prayer request that you may need. 
5) End the letter with asking permission to be confirmed on TBD.  

 
Note: Please save your letter on your computer because you might need to rewrite/fix it later on. We 
will be reviewing your letter before submitting it. After reviewing your letter, we might ask you to 
rewrite/fix your letter. 
 
If you have any questions, please contact Vince Dao right away at vdao@christcathedralparish.org. 
  



 
 

Reglas para escribir Carta al Obispo  
Fecha de entrega: 15 de Abril, 2020 

 
La carta de confirmación para el Obispo es una carta vital porque en esta carta le vas a expresar tu 
deseo para recibir el sacramento. Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles, y por esta misma 
razón, son el ministro ordinario de Confirmación.   
 
Reglas: 
1) La carta debe de estar escrita por computadora, solo en una página, tamaño de letra 10-13. 
2)  Dirije la carta al Obispo como indicamos abajo:  

 
      Su Estimada Excelencia,  

 
Contenido de la carta.  
 

     Sinceramente,  
     (Tu Firma) 
     (Tu nombre)  
 

3) Contenido de la carta: Preséntate ante el Obispo, háblale de ti dile quien eres . Explícale porqué 
te gustaría recibir el Sacramento de la Confirmación y escribe la reflexión de la Liturgia del 
Evangelio de este año la cual es: Mateo 16:24-27 (Mateo, Cápitulo 16: Verso 24-27).  Algunas 
preguntas para tu reflexión serán: ¿Qué dice el Evangelio?  ¿Qué pasage del Evangelio llama mi 
atención? ¿Qué me esta diciendo el Evangelio a mí? En otras palabras, ¿Como está siendo tu vida 
impactada por esta palabra o frase del Evangelio?  Que significado tiene para ti?  ¿Qué te estaría 
diciendo Dios ahorita? Luego explica quién es el Santo que escogiste para confirmarte y ¿Porqué 
escogiste a este santo?   

      4)  Puedes solicitar petición de oración si lo nesecitas.  
      5)  Termina la carta pidiendo permiso al Obispo para ser Confirmado el TBD. 

 
Nota Importante: Por favor guarda tu carta en la computadora porque la revisaremos antes de enviar 
al Obispo. Tal vez nececitaras arreglarla o volver a escribir tu carta mas tarde. 
 
Si tienes preguntas communicate con Vince Dao tan pronto como te sea posible al: 
vdao@christcathedralparish.org. 
  



 
 

HƯỚNG DẪN VỀ LÁ THƯ CHO ĐỨC GIÁM MỤC 

Thời hạn nộp: Ngày 15 tháng 4 năm 2020 
 

Lá thư cho Đức Giám Mục là lá thư rất cần thiết vì bạn sẽ bày tỏ ước muốn của bạn để nhận bí 
tích. Các Đức Giám Mục là những vị kế vị các Thánh Tông Đồ, và bởi lý do này, các ngài là những 
thừa tác viên thông thường Bí Tích Thêm Sức. 

Hướng Dẫn: 

1. Lá thư cho Đức Giám Mục được đánh máy, 1 trang, khổ chữ 10-13 
2. Lá thư cho Đức Giám Mục xưng hô như sau: 

 
Dear Your Excellency,  
 
Và nội dung lá thư của bạn. 
 
Sincerely,  
(Ký tên) 

Tên của bạn 

 
3. Nội Dung Lá Thư: Giới thiệu về bạn. Giải thích tại sao bạn ước mong được them sức và viết 

bài suy gẫm về đoạn phúc âm phụng vụ thêm sức năm nay thánh Matthew 16: 24-27 (Thánh 
Matthew đoạn 16 câu 24 đến câu 27). Một vài câu hỏi cho bài suy gẫm của bạn: 1) Phúc Âm nói 
về điều gì? 2) Đoạn nào của bài Phúc Âm gây sự chú ý của bạn? 3) Bài Phúc Âm nói với bạn 
điều gì? Nói cách khác, đời sống của bạn bị đánh động bởi chữ hay câu này của bải Phúc Âm? 
4) Nó mang ý nghĩa gì đối với bạn? 5) Chúa muốn nói với bạn điều gì ngày hôm nay? Sau đó giải 
thích thánh Thêm Sức của bạn là ai và tại sao bạn chọn vị thánh áy. 

4. Bạn có thể hỏi bất kỳ yêu cầu cầu nguyện mà bạn có thể cần.  
5. Chấm dứt lá thư bằng việc xin phép được them sức vào TBD.  

 
Note: Please save your letter on your computer because you might need to rewrite/fix it later on. 
We will be reviewing your letter before submitting it. After reviewing your letter, we might ask you 
to rewrite/fix your letter. 
 
Nếu bạn có câu hỏi nào, xin liên lạc Vince Dao ngay lập tức tại vdao@christcathedralparish.org. 


