Hãy gia nhập Hiệp Sĩ Đoàn!

CHI ĐOÀN ĐỨC MẸ LAVANG # 16468
Chantilly, Virginia
Chi Đoàn Hiệp Sĩ
Tín hữu họp nhau trong thánh đường
Kẻ ngồi người đứng thật thân thương
Tam Tòng* cha thức đoàn chiên lạc
Tứ Đức** con thi hiệp hổ tương
Một dạ tề gia như hiệp sĩ
Muôn lòng ái quốc tựa minh vương
Đệ huynh hiệp nhất Quốc cùng Giáo
Bác ái yêu thương hướng một phương

http://ourladyoflavangva.com/Menu/ToChuc/KOCMenu/HiepSiDoan
Với Tam Tòng* làm nền tảng phục vụ, huynh đệ hiệp sĩ cùng nhau xây dựng và phát triển Chi Đoàn ngày
càng đông đảo và mạnh mẽ hơn. Anh em cũng đóng góp vào sự phát triển của Giáo Hội địa phương, đặc
biệt là ở Giáo Xứ/Cộng Đoàn, và cho Hội Thánh Vatican.
Với Tứ Đức** làm kim chỉ nam như Bác Ái, Hiệp Nhất, Huynh Đệ và Ái Quốc, huynh đệ hiệp sĩ hăng say
giúp đỡ nhau và tha nhân. Luôn đoàn kết và nổ lực yễm trợ Giáo Hội Công Giáo và phục vụ Quốc Gia
Xứ Sở. Đoàn Hiệp Sĩ còn có chương trình bảo hiểm dành riêng cho thành viên và thân bằng quyến thuộc
trong gia đình đứng hàng đầu trên Th ế Giới, do Cha C ố Michael McGivney sáng l ập và Quỹ Đức Giáo
Hoàng hiện nay.
Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Trần Quang Phong ở số 703-508-65561 và Email: pqt_1998@yahoo.com

Tôi muốn trở thành Hiệp Sĩ
Tôi muốn tìm hiểu thêm về tổ chức Hiệp Sĩ Đoàn
Tôi là cựu đoàn viên và muốn trở lại sinh hoạt
HỌ & TÊN: __________________________________TÊN THÁNH: _______________________
ĐỊA CHỈ: _______________________________________________________________________
NGÀY SINH: __________________ NGÀY LẬP GIA ĐÌNH (nếu có): ____________________
ĐIỆN THOẠI: NHÀ (_____) ________________ CELL (_____) __________________________

EMAIL: ___________________________ NGHỂ NGHIỆP: ______________________________

