
(Diisi oleh calon seminaris)

FORMULIR PENDAFTARAN MASUK SEMINARI MENENGAH
CHRISTUS SACERDOS, PEMATANG SIANTAR
@iisi dengan lengkag oleh siswa yang bersangkutan dengan jujur dan bila memberi
Keter.angan lang salah/pal$! pihak seminari akan mengamb tindakan sebagaimana
mestinya). setelatr diisi mohon diseralikari kepada prastir p*oki *tot m"oalpa*an
rekomendasiaya.

r. DATA PRIBAI'I.
l.l. Nama lengkap : ..
1.2. Nama panggilan :
1.3. Tempattgl.lahir :
1..4. TempaVtglBukuPermandian:
1.5. Tempat/tgl.,Euku Krisma:
1.6. Nama sekolah SLTp/SLTA:
r.7. Di :
1.8. Masuk SLTP : Tahun . . . ... ... Selama: ....... .... tahun.
1.9- Masuk SLTA : Tahun .. . . . . . . .  Selama: . . . . . . . . . . .  tahun.

2. DATA ORANG TUA/WALI.
2.1. Nama Ayah
2.2. Nama Ibu
2.3. Alamat lengkap
2.4. No. tel rumatr/llP
2.5. Pekerjaan ayah
2:6. Pekerjaan ibu
2.7. Agama
2.8. Paroki
2.9. Keadaan ayah
2.10. Anak ke berapa

1.10. Pernah tinggal di asrama/dimana: ...........
1,1 1. Pemah tinggaVhidup di luar rumah ortu/dengan siapa dan dimana,/berapa

lama:

1 12. Tempat tinggal sekarang bersama siapa:.. .....

: masih hidup/meninggal. Sehat/sakit-sakitan

2.11. Jun afi saudara lelaki: ;......
2.12. Jumlah saudara peremprum
2.13. Anak tunggal lelaki: ya/tldak.
2.14, Anak Sulung lelaki: yaltidak.
2.15. Status perkawinan or : Gerejawi/sipil4ridup bersama/cerai:
2.16. Sitnasi kondisi rumah ortu:

c. Listrik, air ledeng, sumur, telpon rumah, llp, internet:
2.17. Kesan suasana keluarga:

a.
b.

b.

Milik sendirilrumah dinas/sewa/kost/menumpang:
Mobil, sepeda motor, TV, Kulkas, langganan Koran, majalah, video

Finansial: baik/cukup/buruk. Gaji perbulan kira-kira:
Hubungan antar ayah dan ibu: cekcok, broken family, nrkun, biasa
saja:  . . . . . . . , . . . . . .
Hubungan dengan lingkungan:



d. Hubungan omr dengan pastor paroK: ,.......,.
e. Ayah rajir/jarang/sekali-sekali ke gereja: .................
f. Ibu rajin/jarang/sekali-sekali ke gereja:
g. Kehidupan rohani keluarga: berdoa bersama/doa pribadildoa Rosario:

h. Pbranan ayah/ibu di parokilstasiningkungan/gereja setempat:

i. Peranan ayah/ibu di masyarakaf

j. Ayah suka minum tualc/mengapa?

3. KESEHATAI\T JASMAI{L
3.1. Penyakit keras yang pemah diderita? Pernah masuk rumah sakit? ......

3.2, Pernah menderia penyakit ini: TBC/llalaria/Asma/tipus/gegar otali/ atau
gangguan lain/sakit fisik: .............

3.3. Ada anggota keluaga yang punya gangguan jiwa:
3.4. LainJain:

4. MOTIVASIMASUKSEMINARI.
4.1. Apa yang mendorong anda rmtuk masuk seminari:

4.2. Sejak kapan berkeinginan untuk menjadi pastor:

4.3. Siapa saja yang mendukung untuk mer{adi pastor: .........................

4.5. Apakah kegiatanmu di gereja/stasi:

REKOMEITDASI DARI PASTOR PAROKI:
Berdasarkan data di atas dan pengmatan saya mengenai siswa tersebu! maka karni
menilainya: valde commedahr/ commedatur/ dubitatur/ non commedatur:

Tanda tangan siswa- Tandatangan pastor paroki


