AGAPE Con Đường Tình Yêu

Giấy Mời Gia Nhập Gia Đình Bác Ái Phaolô

CUỘC PHÁN XÉT CHUNG, TRỌNG THƯỞNG NGƯỜI LÀNH. MT. 25:34-36, 40.
"Bấy giờ Đức
Vua sẽ phán cùng những người ở bên tay hữu rằng: Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa
hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói các ngươi đã
cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng các
ngươi đã cho mặc, Ta bệnh tật các ngươi đã săn sóc, Ta ngồi tù các ngươi đã thăm hỏi. Ta bảo thật
các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là
các ngươi đã làm cho chính Ta vậy “.
GIẤY MỜI GIA NHẬP GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLÔ - A
NON-PROFIT
Do Cha Phaolô Trần Đức Hùng, S.D.B Gia Trưởng Linh Hướng
1.Tên Thánh:
………………………..….Họ
và
tên
gọi:
………………………………..Tuổi:
……..
Địa
Chỉ…………………………………………………………………………….....
Số điện thoại nhà: ……………………….Cell:
………………..Email
(nếu
có):
…………………...
2……………………………………………………………………………………………………....
3………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………
Tôi sẵn lòng gia nhập Gia Đình
Bác ái Phaolô để yểm trợ công tác bác ái cho người nghèo khổ, bệnh hoạn, khuyết tật, các em mồ
côi và anh chị dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
- Tôi đóng góp $ 30.00 (hoặc hơn:
............................. mỗi năm, như trong Nội Quy).
- Tôi đóng góp $100.00 (hoặc hơn:
............................ mỗi năm, để vào danh sách ân Nhân.)
- Tôi đóng góp khi có thể.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
Ngày
……….Tháng………Năm…….
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ký
Tên
__________________________________________________________________________________
QUYỀN LỢI THIÊNG LIÊNG
Linh Mục Gia Trưởng Linh Hướng Phaolô Trần Đức Hùng S.D.B
dâng Thánh Lễ mỗi Thứ Sáu Đầu Tháng trong suốt năm và ngày Lễ Bổn Mạng Thánh Phaolô Trở Lại
23/1 cầu nguyện cho:
- Quý vị ân Nhân, Thân Hữu, quý vị Chủ Nhân các cơ sở thương mại bảo
trợ.
- Toàn thể Thành Viên Gia Đình Bác ái Phaolô, còn sống và đã qua đời.
__________________________________________________________________________________
Xin gởi Giấy Mời Gia Nhập hoặc chi phiếu đề tên Gia Đình Bác ái Phaolô về địa chỉ:
GIA ĐÌNH
BÁC ÁI PHAOLÔ P.O. Box 2472 Garden Grove, CA 92842-2472 Tel: (714) 230-9443
Mọi
đóng góp sẽ được khấu trừ thuế. Xin chân thành cảm ơn Quý Vị.
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-131_3-131_4-42/

